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الملخص:

يهدف البحث كما يظهر من عنوانه الى دراسة جانب هام وبارز من جوانب الشخصية

القيادية لملوك بالد اشور تجسدت لنا طبيعة مالمحه وابعاده في مضامين خطابات ملوك

الساللة السرجونية ومآثرهم الخالدة في ادارة شؤون مملكتهم المترامية ومعالجة قضاياها
المتنوعة بنوع عالي من الحكمة والفطنة التي تهدف الى النظر بعين البصيرة والتمعن في
اعماق االمور وتفصيالتها واستقراء االحداث ودراستها واستخالص التجارب منها والحكم
عليها .فكل قول او خطاب دعوا عن طريقه الى مكرمة او موعظة او تذكير او زجر او

نهي عن قبيح كان يمثل أحد اوجه الحكمة لديهم في تهذيب النفوس واحقاق العدل والعمل

به وترجيح االمور نحو صوابها .وانطالقا من هذه الرؤيا فقد جاءت الدراسة في استبيان

مظاهر الحكمة في اقوال هؤالء الملوك ومراسالتهم ومعرفة ابعادها عن طريق الوقوف عند
بعض سلوكياتهم ومعرفة حقيقة سياساتهم في ادارة مملكتهم.

الكلمات المفتاحية :مظاهر ،حكمة ،الساللة السرجونية ،خطاب الملوك ،بالد آشور.

Manifestations the Wisdom and its Dimensions in the
Speeches of the Kings of the Sargonic Dynasty
Safwan Sami Saeed
Abstract:
The research aims, as appears from its title, to study an important and
prominent aspect of the leadership personality of the kings of Assyria. The
nature of its features and dimensions are embodied in the contents of the
speeches of the kings of the Sargonic dynasty and their immortal exploits
( )استاذ دكتور في قسم اللغات العراقية القديمة  /كلية االثار  /جامعة الموصل.
Email: safwasami1976@uomosul.edu.iq
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in managing the relationships of their vast kingdom and addressing its
various issues with a high level of wisdom and acumen that aims to look
with insight and contemplation. In the depths of matters and their details,
extrapolating events, studying them, extracting experiences from them, and
judging them. Every statement or discourse that called for an honor, an
exhortation, a reminder, a censure, or a prohibition against an ugly act
represented one of the aspects of wisdom they had in cultivating souls,
achieving justice, acting upon it, and arranging matters toward their
correctness. Proceeding from this vision, the study came to investigate the
manifestations of wisdom in the sayings of these kings and their
correspondence, and to know its dimensions by standing at some of their
behaviors and knowing the truth of their policies in managing their
kingdom.
Keywords: Appearances, Wisdom, Sargonic Dynasty, Kings Speech,
Assyria.
المقدمة:

ربما لم يكن البحث كما يبدو من فكرته وعنوانه باألمر الجديد أو الغريب لدى الباحثين

والمتخصصين ،فطبيعة ما تم اعتماده واستق ارؤه في هذا البحث من ادلة ونصوص اشورية مترجمة

قد اخذت بعدها في الدراسة والتحليل من قبل المعنيين في الحضارة االشورية وكشف اسرارها مما

يجعل من فكرة الحداثة في هذا المسعى واالضافة الى حقل المعرفة أمر قد يصعب تحقيقه على

نحو كلي ،فكل بحث ال بد ان يرتكز في مقوماته على اإلشكالية والقضية التي سيتناولها في ثناياه،
فضال عن الجديد الذي يجب ان يقدم كي يكتسب العمل العلمي قيمته واصالته.

وأمام هذا األمر علينا القول إن البحث مهما كانت طبيعته ال ينشأ من عدم ،فكل عمل

علمي البد أن يرتكز ثانية في طرحه وتحليله على تلك النصوص ولكن وفق رؤيته الخاصة ومساره
الذي يهدف الى استقراء طبيعة االحداث واستبيان حقائق األمور كي يجد األساس الصلب والمنهج

العلمي السليم في عرض اآلراء وتقديم الجديد من االدلة واالثباتات.

ومهما يكن من امر فان ما دعانا الى دراسة هذا الموضوع هي الرغبة في الوقوف عند سمة

او صفة الهية األصل تباها عدد من ملوك بالد اشور بامتالكها ،وال سيما ملوك الساللة السرجونية
وسعوا نحو تطبيقها في منهاج سلوكياتهم وطبيعة عالقاتهم مع االلهة واالخرين لم تنل حسب رأينا
القدر الكافي من الدراسة والتعمق في بيان حقيقتها وطبيعة اشكالها وابعادها معنيا بذلك صفة

الحكمة او الرجل الحكيم كما ورد في المعاجم اللغوية

NUN.ME =apkallu

()1

وما كانت

تحمله هذه المفردة من معان وتطبيقات أتت على لسان هؤالء الملوك ومواقفهم في إدارة مملكتهم

الواسعة
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مظاهر الحكمة وابعادها في خطابات ملوك الساللة السرجونية

صفوان سامي سعيد

لكن قبل الولوج في بيان مظاهر الحكمة في خطابات هؤالء الملوك جدير بنا في البدء

التطرق الى مفهوم الحكمة فيما جاء في علم اللغة والدين وما قيل في اخبار العرب ومآثرهم.
الحكمة لغة:

يقا ا ااال فا ا ااي اللغا ا ااة -ان الحكم ا ا ا نة ها ا ااي ما ا اان الحكم ا ا ا نة وها ا ااي ما ا ااا أحا ا ااا بحنكا ا ااي الدابا ا ااة او
الفا اارس ،أي اللجا ااام الا ااذي يمنعها ااا ما اان الجما ااا والجا ااري الشا ااديد وبا ااه تا ااذلل كا ااي يسا ااهل ركوبها ااا
ومنها اشتق مفهوم الحكمة ال نها تمنع صاحبها من االنزالق نحو االخالق الرذيلة

)2( .

الحكمة اصطالحا:

اماا ااا الحكما ا ااة اصا ا ااطالحا فها ا ااي معرفا ا ااة األشا ا ااياء بأفضا ا اال العلا ا ااوم ،والحكما ا ااة ما ا اان العلا ا اام،

والحكا اايم ها ااو الما ااتقن ل ما ااور .كما ااا قيا اال انها ااا كا اال كا ااالم وافا ااق الحا ااق فها ااو حكما ااة كا ااذلك ها ااي

العا اادل واحكا اام األما ااور اتقنها ااا ( .)3كما ااا عرفها ااا الجرجا اااني فا ااي كتاب ا اه التعريفا ااات فا ااي عا اادد ما اان
المف ا ااا يم فق ا ااال ف ا ااي أح ا اادها ان ك ا اال ك ا ااالم واف ا ااق الح ا ااق فه ا ااو حكم ا ااة وف ا ااي موض ا ااع اخ ا اار بانه ا ااا
الك ا ااالم المق ا ااول المص ا ااون ع ا اان الحش ا ااو ( .)4ام ا ااا اب ا اان الق ا اايم فق ا ااد عرفه ا ااا اص ا ااطالحا ف ا ااي كتاب ا ااه
مدارج السالكين :فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي

()5

اما في الدين(اإلسالمي) فقد اشتمل معنى الحكمة في كتب التفاسير على العلم والحلم

ورجاحة العقل والعظة فضال عن الفقه في احكام الشرع والدين ،مصداقا لقوله تعالى في سورة

لقمان "ولقد آتينا لقمان الحكمة"

()6

اما بخصوص ما ذكر في سير اخبار العرب فيقول العالم الجليل المرحوم جواد علي في
موسوعته "المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم" ان الحكيم عند الساميين هو العالم الذكي الفطن

الذي ينظر بعين البصيرة الى أعماق األمور بتمعن وتبصر في استقراء االحداث ودراستها فيبدي

رأيه في كل امر من أمور الحياة ويحكم بموجبها.

()7

لقد بات واضحا لدينا وعن طريق استقراء طبيعة االحداث السياسية التي مرت على المملكة
االشورية ان حنكة ملوك الساللة السرجونية في إدارة مملكة ضمت تحت لوائها خليطا من شعوب

وقوميات ذات ثقافات وانتماءات مختلفة لم تكن تكمن كما يظن البعض في فرض إرادة القوة
وممارسة اشكال الترهيب انما كان لمظاهر الحكمة في توجهاتهم والفطنة في انتخاب الحوار الهادف

البناء دور حسب رأينا في إدارة امور البالد والتغلب على كثير من المحن والفتن وتوطيد أسس
السلم المجتمعي وتقوية أواصر عالقاتهم الخارجية

لقد تنوعت طبيعة األدلة النصية االشورية التي ضمت في طياتها ذكر الحكمة ومظاهرها،

فمنها ما تم تطرقت اليها على نحو مباشر في معانيها ومدلوالتها ،ومنها ما تم االستدالل عليها

والوقوف على ابعادها عن طريق تحليل مواقف هؤالء الملوك ومعرفة ابعاد سلوكياتهم .وانطالقا
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من منهجية البحث الهادفة الى بيان مظاهر الحكمة وابعادها في خطابات هؤالء الملوك فقد ارتأينا
تقسيم البحث الى أربعة محاور رئيسة هي:

المحور األول :مظاهر الحكمة وابعادها في خطابات ملوك الساللة السرجونية ذات البعد الديني

مثلت اقوال ملوك الساللة السرجونية وخطاباتهم ذات المضمون او البعد الديني أبرز األدلة

واشملها في الوقوف عند المفردة الدالة على الحكمة ومعرفة طبيعتها ومعانيها نظ ار لورودها على
نحو صريح في تلك الخطابات بالشكل الذي قد يدفع البعض منا للقول الى ان معنى الحكمة في

منظاراها االشوري ما هي في واقع االمر اال انعكاس لمفهوم التفقه في امور الدين والعبادات ومعرفة
طبيعة العالقة القائمة بين الملوك االشوريين والهتهم ان كان ذلك في:

-1تنفيذ اعمال (االلهة) وطقوسها الدينية:

متجسدا لنا ذلك طبقا لما ورد في إحدى كتابات الملك سين_اخي_اريبا ( سنحاريب) إذ يستهل
طليعة حولياته الملكية في بيان القابه الملكية واصفا الحكمة في شخصيته بانه الحاكم الحكيم

المتفقه في تنفيذ الطقوس الدينية العائدة لمعبد ايش ار (ešarraمعبد االله اشور في اشور) موضحا

ذلك بالقول:

" سين_اخي_ريبا ,ملك العالم ,ملك بالد اشور ,الشخص الذي يصنع تماثيل االلهة اشور وانو

وسين xxxxوااللهة العظيمة االخرى  ,الحاكم الحكيم NUNالذي ينفذ الطقوس العائدة لمعبد
"()8

ايش ار

 -2الخوف من (االلهة) وخشيتها:

كثي ار ما يؤخذ من معاني الحكمة عند االشوريين بانها الخوف من االلهة وخشيتها ,ولعل هذا ما

يفسر لنا توظيف ملوك الساللة السرجونية مفهوم الحكمة ومرادفاتها مثل االدراك الواسع uz-ni

 ra-pa-aš-tiوالبالغة  qa-bu-ứ še-mu- uضمن معاني التدين وادراكهم الحقيقي لمآثر
الهتهم ورغباتها بوصفهم ممثلين عنها في إدارة شؤون رعاياهم والقائمين على ترجمة اراداتها على

ارض الواقع في االقوال واالفعال ,فنجد هذا االمر كان واضحا على لسان الملك شروكين (سرجون

)الثاني وهو يعرج في حديث عن شخصيته الدينية وخشيته من االله شمش واصفا بفخر تدينه
وحكمته المتمثلة في إدراك قوانين االلهة وخشيتها موضحا ذلك بالقول:

"الشخص الذي يطيع بعناية قانون االله شمش ,العائد (لنسل) مدينة اشور ,مدينة التعلم ...
الشخص الذي يصغي بوقار ألمر االلهة العظيمة وال ينتهك قوانينها.....الشخص الذي خلق في

الحكمة واالدراك  ,الذي يحمل (في يديه) خشية االلهة وااللهات"

()9

فمن مفا يم الحكمة واإلدراك التي اراد شروكين الثاني بيانها في هذا الموضع هي خشيته

من االلهة وما كانت تحمله هذه الكلمة من معان وافعال على ارض الواقع .كما يرجح ايضا ان
6
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العدل في شخصية هذا الملك كان يمثل أحد اوجه الحكمة لديه نظ ار القترانه بمفهوم الخشية والحذر
من مغبة لعنة االلهة واالصغاء ألوامرها ،اذ يقول هذه المرة عن نفسه في احدى حولياته الملكية

االتي:

"انا شروكين الحاكم العادل الذي يخشى لعنة االله شمش ومردوك الذي يصغي ألمر االله

اشور

"()10

وبطبيعة الحال لم تكن اقوال الملك شروكين الثاني وألقابه الدينية في هذا الصدد مجرد كالم

عابر قيل لغرض التباهي والتفاخر به عبر االجيال انما كانت لتلك االقوال صداها الواضح وأثرها

الفاعل في منهاج افعاله وسلوكياته انعكست في عدد من المواقف منها

أ -مساعيه في زرع ثقافة الخشية من االلهة والملك في نفوس االقوام المرحلة الى بالد اشور
والمحكومين بنور االلهة كما أكد ذلك في احدى حولياته وهو يتحدث عن جهوده في اعادة تأهيل
ذهنية هؤالء المرحلين الجدد عن طريق تعليمهم وتثقيفهم لمفهوم الخشية واقامة العدل االلهي في

مملكته قائال ما نصه:

"سكان الجهات االربع (من العالم) ذوي اللسان االعجمي واللهجات المتشعبة ساكني الجبل

واالرض المنخفضة المحكومين ككل بنور االلهة أسياد الكل .حملتهم بأمر من سيدي االله اشور

(و)بقوة صولجاني وحدتهم واسكنتهم فيها (مدينة دورشروكين) وارسلت إليهم االشوريين ذوي
الخبرة ككتبة ومراقبين لتعليمهم كيف يخشون االله والملك"

()11

ب -ارساء مقومات العدالة والحفاظ عليها في مملكته وذلك طبقا لما تردد على لسانه ايضا وهو
يتحدث في احدى حولياته عن مشروعه في بناء مدينته الجديدة دور شروكين وكيف كان الموقع

المختار إلقامة المدينة هو في األصل حقوال ممنوحة الى ثالثة أشخاص من قبل الملك ادد _نيراري

الثالث فلم يج أر على انتزاع تلك الحقول منهم انما اقتضت حكمته وخشيته من اإللهة تعويضهم
بأموال (فضة) وبحقول اخرى مقابل حقولهم القديمة وذلك من اجل الحفاظ على صفة العدل في

شخصيته والممنوحة له من قبل االلهة العظيمة كي ال يظلم الضعيف في ظل حكمه موضحا

حقيقة هذا االمر وابعاده بالقول:

"طبقا لالسم الذي اعطتني اياه االلهة العظيمة (ومن) اجل الحفاظ على العدالة والحق (و)إلعطاء

التوجيه الى هؤالء غير االقوياء (كي) ال يظلم الضعيف –اعدت دفع الفضة(ثمن) الحقول في
تلك البلدة الى مالكها طبقا لوثائق البيع المدونة بالفضة والنحاس ولتجنب الخطيئة اعطيت الى

هؤالء الذين ال يرغبون بأخذ الفضة ثمنا لحقولهم حقل بحقل في مواقع (مواجهة) لحقولهم

القديمة"

()12

 -3إدراك مآثر األلهة:
7
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ال شك في ان التفقه في امور العبادات وأدراك مآثر االلهة وق ارراتها كانت من اهم مقومات

الحكمة عند االشوريين وملوكهم .اذ كثي ار ما كان هذا الشأن موضع اهتمام من قبل هؤالء الملوك

الذين سعوا جاهدين الى تنفيذ رغباتها على ارض الواقع في صور اعمال ومآثر دينية او دنيوية

متعددة ال يمكننا حصرها لضيق المقال .نذكر أبرزها في سبيل الحصر هي الحكمة التي تجسدت
في شخصية الملك شروكين الثاني في اعادة اعفاء مدينة اشور من الضرائب وخدمات السخرة
بعدما أدرك ان غضب االله اشور كان سببا حسب اعتقاده في انهاء حكم سلفه السابق الملك

شلمان -اشريد (شلمنصر) الثالث الذي لم يع خشية هذا االله وسخطه عندما أقدم على فعل الشر
تجاه مدينة أشور الدينية في فرض المستحقات االقطاعية واعمال السخرة ilkuعلى سكانها واعتبرهم
كجنود مخيمه مبينا حقيقة هذا الموضوع وابعاده بالقول في احدى حولياته االتي:

"(شلمان –اشريد) الذي لم يخش ملك الكون (االله اشور) جلب يديه لفعل الشر ضد تلك

المدينة(اشور) وفرض على سكانها المستحقات االقطاعية والسخرة القاسية واعتبرهم كجنود
مخيمه وعندئذ فان سيد اآللهة وبغضب قلبه غمر حكمه(ساللته) .انا سرجون الذي عينني

(االله اشور) كملك ورفع راسي عاليا وعهد الي الصولجان والعرش وثبت قوتي وامن حكمي

اعدت اعفاء مدينة اشور (من المستحقات)"

()13

اما خليفته الملك سين-اخي-إريبا فقد تجسدت حكمة االدراك لديه في مواقف عدة لعل

أبرزها ما جاء في أحد نصوصه الدينية وهو يتحدث عما اصطلح الباحثين على تسميته بذنب

الملك شروكين واصفا بحكمة عالية وبندم يشوبه الشعور باألسى والم اررة من خبر مقتل والده الملك
في بالد األعداء مسوغا عدم دفنه في بيته بسبب عدم احترامه وتقديسه لآللهة البابلية بقدر االلهة

االشورية موضحا ذلك بالقول:

" أَنا سين-اخي –ريبا ,الملك الواثق بنفسه ,الذي يخشى آلهة السماء وآلهة بالد آشور .في

صلواتي الخاشعة واستقامتي كنت أخاطب نفسي كل يوم قائال من الذي يدرك اياً من مآثر اآللهة؟
دعني أقدم نفسي موق اًر أللوهيتهم  ...أثناء التفكير في قلبي عن مآثر اآللهة ،موت ابي شروكين
الذي قتل في بالد األعداء والذي لم يدفن في بيته شغل فكري وقلت في نفسي دعني اتحقق
بوسائل العرافة عن ذنب ابي شروكين دعني أجد الظروف وأعلم الـ ×× دعني أقوم بالذنب الذي

ارتكبه ضد اآللهة وامقته في نفسي وبمساعدة االلهة دعني أنقذ نفسي  ....أنا تحققت من ذنب

ابي شروكين بعرافة االستفسار من اإلله شمش وأدد وتبين اآلتي " آلن احترامه (شروكين) آللهة

بالد آشور أكثر من تلك الموضوعة على آلهة بالد بابل وبسبب عدم احترامه للمعاهدة العائدة

لملك اآللهة ذلك ابي شروكين الذي قتل في بالد األعداء ولم يدفن في بيته

"()14

كما زخرت كتابات الملك اشور-اخ-ادن (اسرحدون) التذكارية الى جانب الرسائل المرسلة

له بالعديد من الشواهد حول صفة الحكمة واالدراك التي تجسدت في شخصية هذا الملك ،فنجد
8
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اولى مالمح هذا االمر وهو يتحدث بصراحة في مطلع احدى كتاباته الملكيةعن قرار والده الملك

سين-اخي-ريبا وادراكه لحكمة االلهة عندما أقدم وبإيعاز من قبلها في اختياره وليا للعهد من بين
اخوته البالغين موضحا حقيقة هذا القرار وابعاده في اثارة غيرة اخوته ضد رغبات االلهة قائال عن

هذا الحدث العظيم ما نصه:

"انا أصغر اخوتي البالغين وبأمر من اآللهة اشور وسين وشمش ومردوك ونابو وعشتار نينوى

وعشتار أربيل ،والدي الذي أنجبني رفعني بثبات في مجمع اخوتي قائال ":هذا هو االبن الذي

سيخلفني" .استفسر من االله شمش وادد بالعرافة واجابوه بثبات نعم قائلين انه يمثلك .أصغى

لكلماتهم الجليلة وجمع سوية سكان بالد اشور صغي ار وكبي ار واخوتي من ذرية بيت ابي وامام
اآللهة اشور وسين وشمش ونابو ومردوك والهة بالد اشور واآللهة التي تعيش في السماء

والعالم السفلي جعلهم يقسمون يمينهم بخصوص حماية خليفتي ..........المضايقة والحسد
حلت بإخوتي ونبذو رغبة االلهة ووثقوا بمآثرهم المتكبرة ومخططاتهم الشريرة وبدأوا بإشاعة

الشر واالفتراء وتشويه سمعتي ضد رغبة االلهة واستمروا بافتراء األكاذيب واألفكار العدائية وراء

ظهري .ابعدوا طيبة قلب والدي ضد رغبة االلهة لكن فكره وعينيه كانتا مثبتة باستمرار على

ممارستي للملوكية .امعنت في نفسي وفكرت قائال" :ماذا عساهم ان يفعلوا بمآثرهم المتغطرسة

ووثوقهم بمشورتهم فقط ضد رغبة االلهة؟ صليت لإلله اشور ملك االلهة واالله مردوك الرحيم

بخصوص هؤالء الخونة الذين يثرثرون البغض وبالبركات والتضرعات وعبارات االذالل قبلوا

كلماتي وبأمر من اسيادي االلهة العظيمة اسكنوني (االلهة) في مكان سري بعيدا عن مآثر

الشر ومدوا الي حمايتهم المرضية وحافظوا علي بأمان

"()15

 -4مناجاة األلهة والتضرع لها:

مثلت مناجاة الملوك االشوريين أللهتهم والتضرع لها أحد أبرز مظاهر الحكمة التي تهدف

الى تهذيب االنفس واالتعاظ من محن االمراض والرزايا ،ففي أحد النماذج األدبية المهمة لمرثية

يرجح الباحثون انها تعود للملك اشور-بان –ابل(اشور بأنيبال) يصور في خطاب الى االله نابو

ان معاناته ومرضه ما هو في واقع االمر االعقاب إلهي موضحا في متنها ابعاد الحكمة في تقدير
قيمة الحياة وان المرض المفضي الى الموت ما هو اال نتيجة حتمية لنهاية االنسان مهما بلغ بذلك
االنسان من مجد وعلو محاوال في هذه المرثية تبرئة نفسه بالقول:

"كنت اتوق لمعبد  Ezidaاالرض السامية معبد ثقتنا .لقد اشتقت الى Ezidaألرى عتبة
البهجة .في طفولتي اشتقت الى مجمع كي اجلس على لوح البيت .......لقد حصلت على الثروة

منذ نحو مبكر وحققت هدفي لكن تقدمي في العمر جعلني حبيس فراشي قبل وقتي .اصبحت

هالك عن طريق االلم كما لو أنى لم أخش الوهيتك .ابكي ألني لم أدرك جمال حياتي .اصبحت

أصغر من الصغير وأدنى من الدنيا ويداي الممدودتان خارجا حتى تجاه الشخص المعدم الذي
9
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يبحث عن بابي .صليت الى العبد واالمة اللذين اساويهما في الميزان .لقد واجهت خصما ساحرة

سكبت الماء علي .انا اقتطعت من مدينتي واعداء ساللتي يحاصروني .الحزن المستمر واعتالل

الصحة يجلبان لي الوهن .انا اصرخ باستمرار الى االلهة البعيدة رافعا يداي طاعة إللهتي....
انا لم ار  xxxxالموت يراوغني مثل مزيج (الذهب والفضة) الثمين .انا على نحو متواصل اصعد

الى السطح من اجل ان اسقط لكن حياتي الثمينة للغاية ترجعني الى الوراء .اعطي قلبا لنفسي،

لكن أي القلب حصلت عليه كي اعطي؟ لقد اتخذت قراري ولكن ما هو العقل الذي على ان

اعوضه؟ اه االله نابو اين مغفرتك,اه يا ابن االله بيل اين توجيهاتك؟ اين نسيمك اللطيف الذي
يهب ويذهب تجاه الشخص الضعيف(المكرس)لك؟ (ايه)السيد متى كان الظالم في طفولتي؟

االله شمش اضاء البالد ولكن بالنسبة لي xxxxالرخاء يمطر على الناس ولكن علي يمطر

السم والمرارة .حياتي انتهت االله Šiddukišarraاين يمكن ان اذهب؟ وصلت الى بوابة الموت.

لماذا تهجرني يا إله نابو؟ ال تهجرني يا سيدي الى مجمع حيث العديد من يرغبون بمرضي .انا
شخص في وضع ضعيف ،الذ ي يخشاك ال تدعني اتي بخجل في المجمع .انا ناصر الحق ال
تدمر الحق الذي احرسه .عسى ان ال يموت الشخص الذي دعاك بالسيد .االله نابو امسك بيدي

الشخص المحروم الذي يتضرع أللوهتيك .أنقذ حياة الشخص الضعيف الذي اضاقه المشؤومون.

......الخ

"()16

-5بيان فضلها ومنتها في منحهم كنوز الحكمة واالدراك:

كثي ار ما استوقفتنا مضامين كتابات ملوك الساللة السرجونية عند حقائق وعبارات اتت على

لسان هؤالء الملوك وهم يثنون بجالل بفضل االلهة ومنتها في منحهم بة الحكمة بمعانيها ومدلوالتها

الواسعة كما كان االمر بالنسبة الى الملك سين-اخي-ريبا مشيدا في احدى كتاباته عن فضل

االله(Ninšikuاالله أيا) في منحه عما اصطلح تسميته باإلدراك الكبير المساوي لحكمة ادابا
 Adapaقائال عن هذا الموضوع ما نصه

"عالوة عن ذلك فقد اعطاني االله Ninšikuاالدراك الكبير الموازي لحكمة ادابا والمعرفة

الواسعة

"()17

كذلك كان شأن خليفته الملك اشور-اخ-ادن الذي له اقوال مهمة في هذا الصدد مثنيا بفخر

في ثنايا حولياته الملكية في امتالكه الحكمة العريضة واالدراك الواسع

 GEŠTU2 DAGAL-tim ha-sis-si pal-ke-eالتي منح له من قبل حكيم االلهة

واميرها االله (Nudimmudاالله أيا) قائال عن نفسه االتي:

"انا اشور-اخ-ادن ،ملك العالم ،ملك بالد اشور ،الشخص المنتخب والمختار من قبل االله

اشور ،الشخص الذي تطلبه االلهة العظيمة .اعطاني االله  Nudimmudاألمير وحكيم االلهة
الحكمة العريضة واالدراك الواسع

"()18
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وفي موضع ثان يشيد أيضا بفضل االله أيا في منحه حكمة تساوي تلك العائدة الى الحكيم ادابا

موضحا ذلك بالقول:

"اشور-اخ-ادن ,ملك بالد اشور ،األمير التقي الذي أعطاه األمير ،االله (Ninšikruاالله أيا)
حكمة تساوي تلك العائدة للحكيم ادابا"

()19

فضال عن ذلك فثمة رسالة مهمة اتت على لسان كبير المعوذين مردوك -شمو-

اوصر Marduk- šumu-uṣurالى هذا الملك(اشور-اخ-ادن) يستدل عن طريقها ان الحكمة
كانت نبراس خلق هذا الملك الذي سعى الى الحفاظ عليها وتطبيقها في سلوكياته مشيدا له في
امتالكه تلك الخصلة التي فاقت حكمة (apsûالمياه العميقة)على حد قوله واثقا في الوقت ذاته
بقدراته في إدراك رغبات االله سين كما كان ذلك شأن اسالفه الملوك في محاولة لقهر بقية البلدان

التي لم تخضع لإلله أشور وسين على حد قوله

"في الحلم دعى االله اشور ،جد سيدي الملك ،الحكيم ،الملك ،سيد الملوك ،الذي هو من ذرية

الحكمة و Adapaوالذي تفوق بحكمته على  apsuوكل العارفين .عندما ذهب والد سيدي
الملك الى بالد مصر ،بنى معبد األرز خارج مدينة حران .االله سين جالسا على عارضة مع

تاجين على راسه واالله  Nuskuواقفا امامه دخل والد سيدي الملك ووضع(االله) التيجان على
راسه وقال له االتي :سوف تذهب وتقهر العالم بواسطتها(التيجان) وبذلك فقد ذهب وقهر بالد

مصر :الملك ،سيد الملوك سوف يقهر بقية البلدان التي لم تخضع لإلله اشور وسين

"()20

فضال عما اورده كبير الكتبة عشتار -شم -اريش Issar-šumu-erešفي احدى رسائله

الى الملك اشور-اخ-ادن مشيدا بفعل الملك الشبيه بسلوك الحكيم عندما أدرك نصائح االلهة في
اإلفصا عن ذنوبه والتطهر منها قائال االتي

"سيدي الملك فعل مثل الحكيم ،أدرك نصائحها(االلهة) وتكلم جها ار عن ذنوبه وتطهر

"()21

كما كانت للحكمة ابعادها األخرى وهي العلم والمعرفة مصداقا إلحدى مقوالت المهمة للملك

اشور-بان-ابل وهو يتغنى في كتاباته الملكية في امتالكه كنوز الحكمة والبصيرة في العلم والمعرفة
(القراءة والكتابة) التي منحت له من قبل االله نابو وتشميتو  Tašmetuموضحا ذلك في نص

ديني شهير قائال عن صفاته التي انفرد بها عن اسالفه الملوك بالقول:

قصر اشور-بان-ابل,ملك العالم ملك بالد اشور الذي منحه االله نابو وتشميتو الحكمة الواسعة
والذي بالعينيين الثاقبتين اكتسب جواهر االدب.بينما لم يكن هناك ملوك سبقوني تعلموا تلك

الح رفة وبحكمة االله نابو كتبت على االلواح كل النصوص الكتابية الموجودة ودققتها وجمعتها
وثبتها في قصري كمرجعي وقراءتي"

()22
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كماال يخفى لنا ذكره ان البالغة واالدراك والصدق والعدل كانت تمثل احدى أوجه الحكمة لدى
هؤالء الملوك بدليل ما جاء على لسان الملك اشور-بان-أبل مناشدا اآللهة في أحد نصوص

ترنيمة تتويجه العرش االشوري قائال لها االتي:

"عسى البالغة واالدراك والصدق والعدالة ان تعطى له (اشور-بان -ابل) كمنحة ....عسى االقل

اصغاء وعسى الوئام والسالم ان يثبت في بالد
اصغاء وعسى االعظم كالما االقل
كالما االعظم
ً
ً
"()23
اشور
وفي ترنيمة اخرى له الى االله اشور يفصح عن حقيقة االدراك والحكمة في تمجيد االلهة اذ يقول

في أحد اسطرها

"دعني أمجد سيادة االله أشور الى االبد بجدارة وسعة إدراك وحكمة االلهة وخصالها"

()24

المحور الثاني :مظاهر الحكمة وابعادها في خطابات ملوك الساللة السرجونية ذات البعد

االقتصادي:

لم تقتصر الحكمة بمعانيها ومدلوالتها لدى ملوك بالد اشور عند حدود خطابهم الديني في

بيان مواضع الخشية من االلهة وأدراك مآثرها وحسب بل كانت هذه الكلمة حاضرة على ارض

الواقع في تطبيقاتها وابعادها األخرى بدليل األمثلة أعاله فضال عما ورد في رسالة جاءت من
شخص ال يعرف اسمه بسبب كسر في مقدمة النص مخاطبا أحد هؤالء الملوك معربا عن امتنانه
وتقديره العالي لمأثر الملك وافعاله التي تشبه تلك العائدة الى الحكيم ادابا على حد قوله

)an-nu-rig ep-še-e-tu ša LUGAL EN-ia a-na ša a-da-pi muš-la(25

"االن فان المآثر العائدة للملك تشبه تلك العائدة الى(الحكيم) ادابا"

اذ يستدل من مضمون الرسالة أعاله ان الحكمة قد ال تقترن بأمور الدين مثل الخوف

والخشية من االلهة فالمآثر قد تتعدى في معانيها الى كل قول او فعل ديني كان او دنيوي قام به
هذا الملك او ذاك  ,ومن تلك االعمال هي المشاريع االقتصادية الكبيرة إذ نجد ابعاد الحكمة فيها

في طبيعة خطابهم الهادف والموجه الى أجيال المستقبل مفصحين بفخر عن اعمال ومنجزات

اقتصادية ضخمة نسبت ال مآثرهم الخالدة لم يصلها ملك قبلهم ولعل خير دليل عن هذا الموضوع
هي مقولة مهمة للملك شروكين الثاني مفتخ ار في احدى كتاباته التذكارية عن مشروعه في

استصال األراضي واحياء الزارعة في مناطق من بالده لم تعرف الخضرة لسنوات طوال في

سعى نحو تأمين مفهوم االمن الغذائي والقضاء على شبح المجاعة والقحط الذي ضرب المملكة
االشورية في عهد اسالفه  ,قائال بفخر عن هذا الموضوع االتي:
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("انا) الملك الذكي المليء بالعاطفة( ،انا)الذي أعطى اهتمامه نحو إصالح المدن التي سقطت
وتحولت إلى أطالل( ،انا) الذي جلب الزراعة للحقول وغرس البساتين( ،انا)الذي وضع في ذهنه

زيادة الغلة في المنحدرات العالية التي لم تعرف الحياة الزراعية عليها منذ أقدم األيام ،انا الذي

كل األيام العائدة
تحرك قلبه نحو غرس األشجار في األراضي البور التي لم تعرف الحراثة في ّ
للملوك السابقين لجعل تلك المناطق تطوق بصوت االبتهاج النابع من تدفق جداول السهل نحو
القنوات المفتوحة والمسببة في غزارة المياه "....

()26

المحور الثالث :مظاهر الحكمة وابعادها في خطابات ملوك الساللة السرجونية ذات البعد

العسكري:

ذخرت كتابات ملوك الساللة السرجونية ذات المضمون او البعد العسكري بالكثير من االقوال

ومواقف الحكمة واركانها بما كان ذلك يهدف الى توظيف أفكارهم وتحقيق غاياتهم او أهدافهم
المنشودة المتمثلة في نشر ثقافة الخوف وتوظيف فكرة الحرب الدينية المقدسة في نفوس اعدائهم
بدليل ما جاء في احدى كتابات الملك اشور-اخ-ادن موضحا إرادة االله اشور في تمجيد مآثره
وتعظيم ملوكيته وقهر اعداه وتفويضه في اغتنام أي بلد يرتكب الخطيئة ضده (االله اشور) قائال

ما نصه:

"عندما أراد االله اشور السيد العظيم ان يوحي الى السكان مآثري المتألقة جعل ملوكيتي اعلى

مجدا ,واسمي أعظم من كل ملوك الجهات األربع وحمل في يداي العصا المرعبة لصعق العدو
وفوضني الغتنام وسلب أي بلد يرتكب الخطيئة ضد االله اشور"

()27

كما نجد ابعاد الحكمة في كتابات هذا الملك وهو يسوق في رسالة تهديد ووعيد الى حاكم

بالد ( šubriaشرق بابل على حدود بالد عيالم) الحكمة من تخويفه وعدم قبول اعتذاره وذلك بعد
استخفاف االخير بالملك االشوري وعدم اكتراثه من كالمه ورسائله والخوف من خداعه قائال
بخصوصه االتي:

"عندما سمع حاكم بالد  šubriaرسالتي الملكية كيف حرقت اعدائي مثل السنة اللهب ثني على

ركبتيه وتوقف قلبه وارتجفت ركبتيه ومزق ثوبه الملكي واكسى جسده بقماش من وبر االبل رداء

وعد نفسه من بين عبيده وبالتضرع والصالة وبتعابير االذالل ركع
الخطيئة وامسى يشبه العبد ّ
تجاه سور مدينته واخذ يبكي بمرارة واسى متضرعا لسيادتي مع فتح اليدين قائال :الرأفة مرة بعد

أخرى تجاه بطولة سيدي االله اشور مادحا بطولتي لذلك هو كتب الي قائال ":اه الملك الراعي

الجدير بالثقة الذي يصون بأمان مخيمه ويقوي جيشه الذي هجومه ال يقاوم العارف في المعركة
والحرب والنزال القادر في كل المأثر الذي جعل االله اشور أسلحته اعظم من اسالفه الملوك –

دع  šubriaالبالد التي ارتكبت الذنب بحقك تخدمك على نحو كلي ضع موظفك عليهم ودعهم
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يسحبوا نيرك وضع عليهم االتاوة والمدفوعات سنويا ومن دون توقف انا السارق وبخصوص

الذنب الذي ارتكبته سوف اصلح الخسائر بخمسين ضعفا............انا اسرحدون الملك القوي

الذي كالمه غير قابل للتغيير وامره الفخم ال يمكن ان يلغى والذي ال يتراجع من استالل األسلحة
وانقضاض المعركة الضارية الذي ليس هناك ملك من بين كل اعدائه يقصد الحرب ضده مرة
ثانية وال حاكم يصمد امامه في الوقوف في ساحة المعركة لذلك انا قلت له االتي :هل سمعت

ملكا قويا يعطي امره مرتين؟ لكن انا الملك القوي كتبت اليك ثالث مرات لكن لم تصغ لكلمات
شفتاي ولم تخش خداعي ولم تلق اهتماما لرسائلي بدأت بالحرب والمعركة ضدي وبهذا العمل

فقد استدعيت أسلحة االله اشور المرعبة من اغمادها انا لم اصغ لصالتك ولن أوافق على

حجتك ولم اقبل توسلك ولم أدر غضبي عنك وغضبي الشديد لم يلين تجاهك وقلبي الغاضب لم

يهدأ انا لن اكن رحيما عليه ولم اقل له الرأفة ,عالوة عن ذلك فقد جعلت الجنود يشيدون بجهد
ومشقة بالغة منحدر قائم على دعامة من التراب والخشب والحجر ضد مدينته الملكيةUppume

المقامة مثل الغيمة على الجبل القوي وجعلت ذلك محظور عليه الوقوف على سور مدينته

" ()28

كما كانت ابعاد الحكمة حاضرة لدى هذا الملك في باب ضرب االمثال وهو يتحدث بفخر

عن فضل إلهه اشور في سعة سلطانه مستفس ار في سؤاله من بين اسالفه الملوك كانت ملوكيته

أعظم منه؟ مبينا في الوقت ذاته حالة الخوف والرعب التي انتابت ملوك بالد عيالم والكوتيين
العتاة الذين سارعوا في ارسال رسل السالم اليه في سعي نحو التقرب اليه والتودد له وإقامة عالقات

دبلوماسية أساسها التبعية للملك االشوري قائال ما نصه:

"بأمر من سيدي االله اشور من الذي يمكن ان ينافسني في الملوكية؟ عال وة عن ذلك من الذي

من بين اسالفي الملوك كانت ملوكيته أعظم مني؟ من وسط البحر اعدائي قالوا ذلك "اين يمكن

للثعلب ان يفلت من الشمس .العيالميون والكوتيون الحكام العتاة الذين كانوا يجارون اسالفي

الملوك بالعداء سمعوا بقوة سيدي اإلله اشور التي حققها على كل اعدائي فحل الخوف والرعب

عليهم وبذلك هم لم يتعدوا حدود بلدانهم وأرسلوا رسلهم (مع رسائل) الصداقة والسالم إلى

حضرتي في نينوى واقسموا اليمين باآللهة العظيمة

"()29

وبطبيعة الحال فقد تمخضت عن مساعي هؤالء الملوك (العيالميين والكوتيين) وملوك اخرين

سبقوهم في هذا المضمار بداية مرحلة جديدة من العالقات الدولية تمثلت في طوي صفحات
الماضي وصراعاته وانتهاج الملوك االشوريين نمطا من السلوك الدبلوماسي في التعامل والحوار

مع هؤالء الحلفاء والتابعين الجدد بعيدا عن اشكال الحرب ولغة السال كان أساسه العطف والتقدير

في االقوال والكرم واإلحسان في األفعال ,إذ كانت حكمتهم في األفعال تمثلت في حصول على

المزيد من مواد أموالهم معنيا بذلك اشكال الهدايا واالتاوات التي كانوا يقدمونها أولئك الملوك او

الحكام من دون الحاجة إلى شن الحمالت العسكرية واراقة المزيد من الدماء  ,حيث يمكن أن
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مظاهر الحكمة وابعادها في خطابات ملوك الساللة السرجونية

صفوان سامي سعيد

نلتمس ابعاد الرضى واالستحسان لدى ملوك بالد اشور من آدب االستقبال وحفاوة التكريم الذي

ابدوه تجاه من كان يأتيهم تائباً او طائعا  ,ولعل خير دليل عن ذلك هو الكرم الذي تفضل به الملك

شروكين الثاني تجاه ملك المانيين,المدعو  Ullusunuبعد أن جاءه األخير محمالً بإتاوته الثقيلة
من خيول مسرجة إلى نيرها مع فرسانها فضالً عن المواشي واالغنام بعد سنوات من الحروب
والصراعات  ,قائالً عن ذلك الحدث المهم ما نصه :

" Ullusunuالـ manneanالذي يعلم أني لم اتوقف عن التخطيط من االنتقام منه في كل

تلك السنوات ،سمع باقتراب حملتي ،وتقدم مسرعاً من بالده سوية مع نبالئه وكبرائه ومستشاريه

وذرية بيت أبيه (عائلته) ووالته ومد ارئه الذين يحكمون بالده ،بفرحة القلب ومالمح االبتسامة
من مدينته الملكية ِا ِ
زرتو  Izirtuإلى الحصن الحدودي sinihinuالعائد لبالده وأمتثل امامي
وجلب أتاوته من الخيول المربوطة بالنير سوية مع فرسانها والمواشي واألغنام ووضعها امامي
وقبل قدماي .البسته حزام الخنجر والثياب الصوفية والكتانية الزاهية ووضعت الخواتم المرصعة

بالـ xxxفي اصابعه وبمالمح البهجة رجع إلى بالده

"()30

إلى جانب االحسان الذي ابداه حفيده الملك اشور-اخ-ادن تجاه  Bel-iqiŝaزعيم قبيلة

Gambulianبعد أن أتاه األخير من بالد عيالم معلنا تبعيته له ومحمالً بإتاوته الثقيلة إلى نينوى

موضحاً ذلك بالقول في إحدى حولياته االتي:

" (وبخصوص)  ،Bel-iqīŝaابن  Bunnannūالـ Gambulianالذي يقيم في منطقة

على بعد  12فرسخاً وسط الماء واجهة القصب وبأمر من سيدي االله اشور ،حل به الخوف
الغير مسوغ وبمحض إرادته اخذ االتاوة والمدفوعات من الثيران غير المخصية وفرق البغال

البيضاء من بالد عيالم واتى امامي إلى نينوى وقبل قدماي .كنت رحيما عليه وشجعته وقويت

حصنه مدينة ŝa-pī-Bēlووضعته سوية مع رماة سهامه فيها كحصن وبذلك اغلقتها )

القلعة ) مثل الباب ضد بالد عيالم

"()31

كما ال يستبعد ان العطف االحسان الذي ابداه الملك آشور-بان -ابل تجاه أحد حكام بالد

مصر المذنبين ضد القوات االشورية في هذه البالد والمدعو نيكو Nikuكان يتمثل حكمة هذا الملك
في الحفاظ عليه ثانية بوصفه أحد اتباع والده البارزين قائال بخصوصه االتي:

"وبخصوص العشرون من أولئك الملوك الذين قصدوا مآثر الشر ضد قوات بالد اشور ،جلبتهم

احياء امامي الى نينوى ,من بينهم نيكو كنت رحيما عليه وابقيت على حياته وجعلته يقسم قسم
يمين المعاهدة بشكل اكثر صرامة من ذي قبل وثبتها عليه والبسته الثياب المتعددة األلوان

ووضعت (على رقبته قالدة)ذهبية كشعار ملوكيته وربطت اساور ذهبية حول رسغيه وعلى غمد

خنجر ذهبي كتبت اسمي عليه واعطيته إياه واهديته مع عربات وخيول وبغال لنقله الفخم
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وارسلت معه موظفي وحكامي لمساعدته وارجعته الى موضعه الى مدينة سيس Saisحيث كان

الوالد الذي انجبني قد عينه كملك عليها"

()32

كذلك شمل احسانه أيضا وللسبب ذاته أحد ملك بالد عيالم والحليف السابق ألبيه ،اورتاكو

Urtakuعن طريق مد يد العون له ومساعدته في انقاذ شعبه من الهالك بعد أن تفشت الفاقة

والمجاعة في بالده ،مؤكد حقيقة هذا الموضوع في احدى حولياته الملكية قائالً ما نصه:

" أنا لم اهجر  Urtakuملك بالد عيالم ،حليف الوالد الذي أنجبني .عيناي كانت على الدوام
مثبتة عليه واظهرت له االحسان .في عهده حلت المجاعة والعون في بالد عيالم .ارسلت له
الحبوب االساسية لحياة الشعب وبذلك اخذته بيدي .وبخصوص شعبه الذي هرب من مواجهة

الجوع والمجاعة واستقر في بالد آشور وقد اشبعت جوعهم وبذلك ارجعتهم إلى الحياة ومسكت

بأيديهم (.)33

المحور الرابع :مظاهر الحكمة وابعادها في خطابات ملوك الساللة السرجونية ذات البعد

السياسي:

كانت لمظاهر الحكمة وابعادها الصدى الكبير في طبيعة حياة الملوك االشوريين ومآثرهم

السياسية ،سواء كان ذلك على المستوى الخارجي متجسدا لنا ذلك في ابعاد اقوالهم وانتقاء االلفاظ
والمعاني في مضامين خطاباتهم الدبلوماسية مثل

-1استعمال كلمة العطف او الطيبة dib-bi ṭa-bu-tu

التي غالبا ما ترددت لسان هؤالء الملوك في خطاباتهم وعالقاتهم الدبلوماسية مع محيطهم

اإلقليمي والمحلي ولعل خير مثال يمكن ذكره في هذا الصا ا ا ا ا ا اادد هي الرغبة التي ابداها ملك بالد

المشااكيين ميتا  Metaفي التقرب الى المملكة االشااورية و فتح عالقات دبلوماسااية قوية مع الملك

ش ا ا ااروكين الثاني كحليف مهم وطوي س ا ا اانوات الحروب والصا ا ا اراعات الطويلة ،فكانت تلك المبادرة

فرص ا ا ا ا ااة للملك االش ا ا ا ا ااوري في تقوية نفوذه وحماية مقاطعاته الحدودية من خطر الممالك األخرى،
والسا ا ا اايما مملكة كليكيا في عهد ملكها كيالر Kilarموضا ا ا ااحا ابعاد ذلك الموضا ا ا ااوع واهميته في

رس ا ااالة مطولة تتجس ا ااد فيها مظاهر الحكمة واالدراك في ش ا ااخص ا ااية الملك االش ا ااوري وهو يجيب
بفطنة وبصاايرة سااياسااية عالية عن أساائلة واسااتفسااارات حاكم مقاطعة قوي  Queالمدعو اش اور –

شا اارو – اوصا اار Aššur -šarru-ušurمؤكدا له ضا اارورة تواصا االه مع ملك المشا ااكيين (الحليف

الجديد والقوي ) وان ال يقطع رسا ااوله من حض ا ارة ذلك الملك وان يصا ااغي باسا ااتمرار بشا ااأن اخباره
ومخاطبته بمصطلحات الصداقة قائال االتي:

" كلمة الملك إلى اشور – شرو – اوصر .انا بسالم وبالد اشور بسالم .عسى أن يكون قلبك

سعيداً .بخصوص ما كتب إلى قائالً " رسول me-ta-aالعائد لبالد (Mus-ka-a-aالمشكي)
16

صفوان سامي سعيد

مظاهر الحكمة وابعادها في خطابات ملوك الساللة السرجونية

اتى الي وجلب  14رجل من(بالد) قوي ،الذي ارسلهم اورك( Urikملك بالد قوي) إلى اورارتو

كسفراء " هذا جيد جداً .اآلن آلهتي آشور وشمش وبيل ونابوا فعلوا فعلتهم ومن دون معركة أو
اي شيء فأن المشكي قد اعطانا كلمته وأصبحوا حلفائنا .وبخصوص ما كتب الي قائالً " سوف
لن أرسل رسولي إلى المشكي من دون موافقة سيدي الملك " أنا اآلن اكتب اليك كي اخبرك أال
تقطع رسولك من حضرة المشكي .اكتب له بمصطلحات الصداقة واصغي باستمرار بخصوص

اخباره حتى احصل على المزيد من الوقت .وبخصوص ما كتب لي قائالً " هل أرسل اليه اتباعه
كما أرسل لي اتباع سيدي الملك؟" – ارسلهم اليه وبذلك سوف يتصرف بإحسان تجاهنا .سواء

 100من رجاله أو  10أكتب له مثل ذلك " :أنا كتبت إلى سيدي الملك بخصوص رجال قوي
الذين ارسلتهم الي وكان فرحاً جداً بخصوص ذلك وبالمقابل هو كتب الي اآلتي " ال تمسك
شخص واحد عائداً إلى المشكيين في بالطك لكن ارسلهم إلى medasعلى الفور ذلك أمر

سيدي الملك .أنا (اآلن) أرسل اليه هؤالء الرجال  .....وبخصوص ما كتب الي قائالً:كيالر (

ملك كليكيا) طلب ني اربع مناطق قائالً " دعهم يعطوني اياها " – اذا انت تعطي هذه المناطق
االربعة الى كيلر فسوف لن يكون مساوي معك وكيف لك أن تحكم عليها كحاكم ؟ أخبره اآلتي
" في البدا كنت خائفاً من المشكي لكن اآلن فأن المشكي أقام سالم معنا فما هو مسوغ خوفك؟

اآلن كل خبزك وأشرب مائك تحت حمى سيدي الملك وكن سعيداً وال تقلق بخصوص المشكي.
وبخصوص ما كتب لي قائالً أرباال ( Urpala´aملك بالد  ) Tuhanaربما ينساب من سيدي
الملك بسبب أن سكان مدينة  a-tu-nuوسكان مدينة  is-tu-an-duاتوا وانتزعوا منه

المدن العائدة إلى  - Bit-parutaاآلن ذلك المشكي اقام سالم معنا و  xxxماذا عساهم أن
يفعلوا كل ملوك تابال من اآلن فصاعداً ؟ سوف تضغط عليهم من هذا الجانب والمشكي من ذلك

الجانب وبذلك سوف تحكم حزامك عليهم

"()34

كما استعملت هذه الكلمة(العطف) بحكمة ومقصد سياسي نبيل من قبل الملك اشور-بان-

ابل في مراسالته الدبلوماسية مع ملك بالد عيالم تامرتو  Tammarituبدليل ما جاء في رسالة

االخير معربا فيها عن عظيم امتنانه وعرفناه للكلمات الطيبة التي تلقاها من الملك االشوري معاهدا
إياه في الوقت ذاته برد الجميل إليه قائال ما نصه:

"إلى سيدي الملك عبدك تامرتو .عسى السالم إلى سيدي الملك .سمعت كلمات العطف العائدة
لسيدي الملك تعافيت بمساعدة اإلله وجني الملك .اآلن دعني وبالطريقة ذاتها انهي كل اعداء

سيدي الملك " (.)35

فضال عن رسالة أخرى منه مخاطبا الملك اشور –بان-ابل بالقول:
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"عسى ان اسمع بخصوص رفاهية الملك ،عبدك تامرتو  ,ملك بالد عيالم  ,عسى االله بيل

ونابو واشور وشمش وننورتا و xxxالهة بالد اشور وعيالم ان يحبوا ويباركوا سيدي الملك

وبنفس الطريقة التي عاملني بها سيدي الملك وقدم االحسان لي وقواني اكثر من أي شعب اخر
وطبقا لذلك فعسى كل االلهة ان تفعل الطريقة ذاتها وتعطيها الى سيدي الملك وعسى قوسهم

ان يذهب امام سيدي الملك وعسى ان يحكم سيدي الملك الجهات االربع من العالم تماما مثل

السماء واالرض الى االبد "(.)36

 -2استعمال كلمة خي ŜEŜ-ia=ahu-ia

كلمة اخرى حملت في مدلولها السياسي واالجتماعي الشيء الكثير استعملت في المراسالت

الدولية منذ مطلع األلف الثاني قبل الميالد واستعملها كذلك ملوك الساللة السرجونية في بعض
مخاطباتهم الرسمية ،منها ما ورد في احدى رسائل الملك اشور-اخ-ادن إلى اورتاكو Urtakuملك

بالد عيالم مخاطبا اياه بصيغة اخي معربا له عن اعت اززه في تطور عالقات الصداقة بينهما الى

القمة قائال ما نصه

"لوح اشور-اخ-ادن ,ملك بالد آشور إلى اخي  , Urtakuملك بالد عيالم  .أنا بسالم .السالم
إلى ابنائك وبناتك .بالدي ومدرائي بسالم .عسى اخي  Urtakuملك بالد عيالم بسالم .عسى
السالم إلى ابنائي وبناتي ،وعسى مدرائك وبالدك بسالم .اآلن اآللهة آشور وشمش وبيل ونابو

وعشتار نينوى وعشتار اربيل و  manziniriاتمت وعززت ما وعدت به وطورت صداقتنا إلى

قمتها"(.)37

وعلى الرغم من ما قد يعتقده البعض ان استعمال هذه الكلمة يدل في مصطلحها السياسي

عن التوازن القوة والمقدرة بين الملوك المتراسلين  ,غير أن واقع الحال ليس كذلك حسب رأيننا وانما
كانت لحكمة وخلق تجسد في شخصية هؤالء الملوك تمثل في اعطاء الملوك االخرين مكانتهم
وتقديرهم العالي في نظر رعاياهم وموظفي قصورهم وذلك باالستناد إلى األدلة والمعطيات النصية

التي اتتنا من عهد هؤالء الملوك والسيما طبيعة العالقة والرسائل المتبادلة بين الملك اشور-بان-

ابل والملك تامرتو Tammarītuفأصول هذه العالقة تقودنا إلى تتبع قصة ذلك الملك العيالمي

وكيف وصل إلى سدة الحكم بمساعدة اشور بأنيبال وافضاله عليه  .فبعد أن دحر اشور-بان-ابل

تيومان Teumanملك بالد عيالم في حملته الخامسة ،تطرق عن ذلك الحدث في إحدى حولياته
قائالً ما نصه:

" أخذت معي Ummanigaŝأبن اورتاكو -الملك السابق لبالد عيالم _الذي هرب من تيومان
وجاء إلي إلى بالد آشور وتثبت بقدمي ،إلى بالد عيالم ووضعتها على عرش تيومان .ونصبت

أخيه الثالث Tammarituالذي هرب معه إلي ،كملك على مدينة خيدالو .)38( "Hidalu
ثم يكمل القول في حملته السادسة عام 663ق.م"

18

مظاهر الحكمة وابعادها في خطابات ملوك الساللة السرجونية

صفوان سامي سعيد

(وبخصوص)  Ummanigaŝالذي ثبته بيداي ملك على بالد عيالم ،قبل الرشوة منه ( شمش
– شم – اوكن ) وشرع لمساعدته فتمرد ضده  Tammarituوصرعه بالسيف سوية مع عائلته

 .بعد ذلك جلس  Tammarituعلى عرش بالد عيالم بعد  Ummanigaŝولم يستفسر عن
رفاهية جاللتي الملكية .أتى لمساعدة اخي العاق شمش – شم – اوكن وبسرعة أرسل اسلحته
لمحاربة قواتي ونتيجة للتضرعات التي ناشدتها الى اإلله آشور وعشتار قبلوا صلواتي واصغوا

كلمات شفتاي فتمرد ضده عبده Indabibiوقهره في ساحة المعركة  ....فهربTammaritu

واخوته وعائلته وذرية بيت أبيه سوية  85نبيالً معه  Indabibiإلي وزحفوا عراة على بطونهم
وأتوا الى نينوى .فقبل  Tammarituجاللة قدمي الملكية وكنس األرض بلحيته ومسك بمنصة

عربتي وسلم نفسه للتبعية لي  ....أنا آشور-بان-ابل الشهم الصبور الذي يبطل اآلثام كنت

رحيماً على  Tammarituوسمحت له سوية مع ذرية بيت أبيه في البقاء في قصري

()39

ثم يكمل بالقول في حملته السابعة في شهر ( simāniالثالث)

"حشدت قواتي وأخذت الطريق على نحو مباشر ضد  Ummanaldaŝuملك بالد عيالم .واخذت

معي  Tammarituالملك السابق لبالد عيالم الذي هرب من عبده  Indabibiوتشبث بقدمي.
جلبته الى مدينة سوسا ونصبته كملك

"()40

ورغبة من الملك آشور-بان-ابل في إعطاء المكانة والتقدير لهذا الملك بالشكل الذي يهدف

الى ضمان والئه وتحييده عن دعم اوتحريض أخيه (شمش-شم –اوكن) ضده فقد عمد الى استعمال
كلمة أخي في بعض رسائله كنوع من المودة ،قائالً في إحداها ما نصه:

" لوح اشور بأنيبال ،ملك بالد آشور إلى اخي تامريتو Tammarituملك بالد عيالم .أنا

وقصري بسالم عسى أنت وقصرك بسالم".

()41

اذ يظهر أن أقوال الملك آشور –بان-أبل وافعاله الخيرة تجاه تامرتو كانت لها الوقع الحسن

في نفسية ذلك الملك بدليل ما جاء في رسالة من األخير مخاطباً الملك اآلشوري ومثنيا على حسن

خلقه النبيلة قائال االتي:

عسى أن أسمع بخصوص رفاهية الملك ،عبد  ، ،Tammarituملك بالد عيالم .عسى اإلله

بيل ونابو واشور وشمش وننورتا و xxxآلهة بالد اشور وعيالم أن يحبوا ويباركوا سيدي الملك
وبنفس الطريقة التي عاملني بها سيدي الملك وقدم اإلحسان لي وقواني أكثر من أي شعب آخر
وطبقا لذلك عسى كل اآللهة أن تفعل الطريقة ذاتها وتعطيها إلى سيدي الملك .وعسى قوسهم

أن يذهب أمام سيدي الملك وعسى سيدي الملك أن يحكم الجهات األربعة من العالم تماما مثل

السماء واألرض إلى األبد وعسى الملك أن يعيش إلى األبد "(.)42

فاستعمال عبارة العبد والسيد في متن الرسالة أعاله تفصح أن الملك العيالمي لم يكن اال

بمنزلة التابع للملك اآلشوري المقتدر ،فضالً عن ذلك فإن المودة والتقدير التي أبداها الملك اشور
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–بان-ابل في استعمال كلمة اخي لم تقتصر عند حدود الملك تامرتو بل تعدى ذلك الشرف تابعه
أيضا الذي ازاحه عن سدة الحكم بالتمرد وتولى عرش عيالم من بعده معنياً بذلك ِانداِب ِب Indabibi

إذ جاء ذكره على لسان الملك اآلشوري في رسالة ترحيب مخاطباً إياه بالقول:
"لوح اشور –بان-ابل ،ملك بالد آشور إلى أخي ِ
اندا ِب ِب ،ملك بالد عيالم ،أنا وقصري وxxx
وبالدي بسالم عسى أن تكون بخير".

()43

وبطبيعة الحال لم يكن هذا الملك أيضا بمنزلة الملك اآلشوري ،بدليل عندما أدرك االول قوة

وتفوق األسلحة اآلشورية على بالد عيالم سارع على الفور وفي سبيل إبداء حسن النية إلى إطالق

س ار األسرى اآلشوريين المعتقلين من قبل حاكم بالد البحر نابو-بيل-شوماتي وإرسالهم على وجه

السرعة إلى الملك اشور –بان-أبل بيد رسوله المحمل برسالة سالم ،كما أكد ذلك الملك اآلشوري

في إحدى حولياته قائال عنه االتي:

"انـــدا ِب ِب الـــذي جلـــس علـــى عـــرش بـــالد عـــيالم بعـــد تـــامرتو  ،Tammarituعلـــم بخصـــوص
قــــوة اســــلحتي التــــي اكتســــحت بــــالد عــــيالم .وبخصــــوص اآلشــــوريين الــــذين ارســــلتهم إلــــى

نـــــابو – بيـــــل – شـــــوماني ابـــــن مـــــردوك – ابـــــال –ادينـــــا

Marduk-apla-iddina

(الثـــاني) (مـــردوك –بلـــدان) لمســـاعدة بـــالده مثـــل الصـــديق والحليـــف .القـــى نـــابو – بيـــل –
شـــوماني القـــبض علـــيهم مبكـــ اًر اثنـــاء المســـاء واودعهـــم الســـجن فحـــررهم انـــدا ِب ِب ملـــك بـــالد

عـــيالم مـــن الســـجن وبـــذلك هـــم توســـطوا فـــي حضـــرتي قـــائلين اشـــياء حســـنة بخصوصـــه كـــي
يمنعـــوني مـــن ايـــذاء منطقـــة بـــالده .هـــو ارســـلهم امـــامي بيـــد رســـوله (مـــع رســـائل) الصـــداقة

والسالم

"()44

وبالحديث عن مظاهر الحكمة في سياسة هؤالء الملوك على المستوى الداخلي فنجد ابعادها

سواء في ضرب االمثال كما يتضح لنا في رسالة الملك اشور-اخ-ادن إلى من أطلق عليهم تسمية

غير البابليين  a-na la LÚ.TIN.TIR.KI. MEŠفي إشارة الى االقوام الكلدية موضحاً لهم

الحكمة من ارجاع رسائلهم مع اختامها السليمة قائالً لهم ما نصه:

" كلمـــــة الملـــــك إلـــــى غيـــــر البـــــابليين ،أنـــــا بســـــالم ،قيـــــل فـــــي المثـــــال الشـــــعبي" أنـــــا كلـــــب
الخـــــزاف الـــــذي دخـــــل التنـــــور ســـــوف ينـــــبح علـــــى الفخـــــار .اآلن أنـــــتم الـــــذين بـــــال ديـــــن
اعتبــــــرتم انفســــــكم إلــــــى مــــــواطني بابــــــل ورفعــــــتم ضــــــد اتبــــــاعي كــــــل انــــــواع االدعــــــاءات
التــــــي لفقتموهــــــا أنــــــتم وســــــيدكم وقيــــــل فــــــي مثــــــال شــــــعبي آخــــــر أن كلمــــــات االمــــــرأة

األثمــــــة اشــــــد وطــــــأ عنــــــد بــــــاب بيــــــت القاضــــــي مــــــن زوجهــــــا" .أنــــــا بــــــذلك اعيــــــد الــــــيكم
(ارجــــــع لكـــــــم) بالكامــــــل رســـــــالتكم التافهــــــة مـــــــع اختامهــــــا الســـــــليمة والتــــــي ارســـــــلتموها

لــــــي .ربمـــــــا ســــــتقولون لمـــــــاذا ارجعهـــــــا لنــــــا؟ عنـــــــدما مـــــــواطني بابــــــل اتبـــــــاعي اللـــــــذين
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يحبــــــوني كتبــــــوا لــــــي أنــــــا فتحــــــت رســــــالتهم وقرأتهــــــا .اآلن هــــــل مــــــن الحكمــــــة علــــــى أن

اقبل وأق أر (رسالة) من يد مجرمي اللذين XXXXاالله؟"

()45

او ف ا ا ا ا ا ااي احتض ا ا ا ا ا ااان رعاي ا ا ا ا ا ااا المملك ا ا ا ا ا ااة واس ا ا ا ا ا ااتيعابهم سياس ا ا ا ا ا اايا سا ا ا ا ا ا اواء ف ا ا ا ا ا ااي اب ا ا ا ا ا ااداء

االحساا ا ااان والمواساا ا اااة فا ا ا ااي االق ا ا ا اوال كما ا ا ااا تجساا ا ااد لنا ا ا ااا ذل ا ا ااك فا ا ا ااي رسا ا ا ااالة ما ا ا اان مع ا ا ااوذ الملا ا ا ااك
ادد -شا ا ا ا اام-اوصا ا ا ا اار الا ا ا ا ااى الملا ا ا ا ااك اشا ا ا ا ااور-اخ-ادن مشا ا ا ا اايدا بحسا ا ا ا اان خلقا ا ا ا ااه فا ا ا ا ااي المواسا ا ا ا اااة
واإلحسان لعبيده قائال ما نصه:

بخصــــــوص مــــــا كتــــــب الــــــي ســــــيدي الملــــــك ،ســــــيد الملــــــوك "عســــــى أن يصــــــبح قلبــــــك

ســـــــعيداً االن وعســــــــى مزاجــــــــك أال يقلــــــــق طــــــــويالً" .بعـــــــد هــــــــذا الكــــــــالم الــــــــودود وهــــــــذا
العمـــــل الفاضـــــل المقبـــــول لإللـــــه والرجـــــل علـــــى حـــــد ســـــواء ،مـــــا قـــــام بـــــه ســـــيدي الملـــــك
هــــــل لــــــي أن اقلــــــق واضــــــطراب ثانيــــــة؟ ســــــيدي الملــــــك عامــــــل عبيــــــده مثلمــــــا يعامـــــــل

ــــاءه حتـــــى منـــــذ وجـــــود البشـــــرية ،مـــــن الملـــــك الـــــذي قـــــام بمثـــــل هـــــذا االحســـــان
األب أبنـ َ
تجــــــــاه عبيــــــــده؟ واي صــــــــديق اعــــــــاد الفضــــــــل بالطريقــــــــة نفســــــــها لصــــــــديقه؟ عســــــــى
اآللهــــــــــة العظيمــــــــــة آلهــــــــــة الســــــــــماء واالرض بالطريقــــــــــة نفســــــــــها تقــــــــــوم بالفضــــــــــل

واالحســـــــان ألبنـــــــاء ســـــــيدي الملـــــــك بقـــــــدر وجـــــــود الســـــــماء واالرض .عنـــــــدما ســـــــمعت

هـــــذا الكـــــالم الـــــودود ورأيـــــت هـــــذا الفضـــــل الـــــذي قـــــام بـــــه ســـــيدي الملـــــك أصـــــبح قلبـــــي

ســـــــعيداً وانمـــــــى وغـــــــدى قويـــــــاً مثـــــــل الثيـــــــران ووجهـــــــي االخضـــــــر تغيـــــــر الـــــــى اللـــــــون

االحمر (من السرور)"
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او ف ا ا ا ا ااي ال ا ا ا ا اادفاع ع ا ا ا ا اانهم وحم ا ا ا ا ااايتهم م ا ا ا ا اان ك ا ا ا ا اال اش ا ا ا ا ااكال الف ا ا ا ا ااتن والمح ا ا ا ا اان الداخلي ا ا ا ا ااة

الت ا ا ا ااي كان ا ا ا اات تعص ا ا ا ااف بالمملك ا ا ا ااة مه ا ا ا ااددة ف ا ا ا ااي ت ا ا ا ااداعي أركانه ا ا ا ااا  ,والس ا ا ا اايما قض ا ا ا ااية باب ا ا ا اال

المتج ا ا ا ااذرة و المتأزم ا ا ا ااة نتيج ا ا ا ااة أفع ا ا ا ااال القبائ ا ا ا اال الكلدي ا ا ا ااة المزعزع ا ا ا ااة ل م ا ا ا اان معني ا ا ا ااا ب ا ا ا ااذلك
علا ا ا ا ااى نحا ا ا ا ااو خا ا ا ا اااص قبيلا ا ا ا ااة بيا ا ا ا اات -يا ا ا ا اااكين فا ا ا ا ااي عها ا ا ا ااد زعيمها ا ا ا ااا ما ا ا ا ااردوك-ابا ا ا ا ااال-ادينا ا ا ا ااا

الث ا ا اااني ال ا ا ااذي تمك ا ا اان و ب ا ا اادعم م ا ا اان ع ا ا اايالم وتأيي ا ا ااد القبائ ا ا اال اآلرامي ا ا ااة ف ا ا ااي باب ا ا اال ف ا ا ااي ت ا ا ااولى

عا ا ا ا ا ا ا اارش ها ا ا ا ا ا ا ااذه الا ا ا ا ا ا ا اابالد ما ا ا ا ا ا ا اادة عشا ا ا ا ا ا ا اار سا ا ا ا ا ا ا اانين 711-721(.ق م),قاسا ا ا ا ا ا ا اات اثنائها ا ا ا ا ا ا ااا
اقتص ا ا ا اااديات م ا ا ا اادن باب ا ا ا اال الرئيس ا ا ا ااة كثيا ا ا ا ا ار م ا ا ا اان س ا ا ا اايطرة تل ا ا ا ااك القبيل ا ا ا ااة المرفوض ا ا ا ااة ش ا ا ا ااعبيا

م ا ا ا ا ا اان س ا ا ا ا ا االوكها االج ارم ا ا ا ا ا ااي ف ا ا ا ا ا ااي ابتا ا ا ا ا ا ازاز االما ا ا ا ا ا اوال وسا ا ا ا ا ا ارقتها مس ا ا ا ا ا ااتنجدة باآلش ا ا ا ا ا ااوريين
للخا ا ا ا ا ا ااالص منها ا ا ا ا ا ااا وما ا ا ا ا ا اان اعمالها ا ا ا ا ا ااا اإلجرامي ا ا ا ا ا ا ااة فكانا ا ا ا ا ا اات حكما ا ا ا ا ا ااة ملا ا ا ا ا ا ااوك الس ا ا ا ا ا ا اااللة
الس ا ا ا ا اارجونية حاضا ا ا ا ا ارة ف ا ا ا ا ااي اس ا ا ا ا ااتغالل ذل ا ا ا ا ااك الموق ا ا ا ا ااف لص ا ا ا ا ااالحهم وتص ا ا ا ا ااحيح ص ا ا ا ا ااورتهم

كمحا ا ا ا ااررين لبابا ا ا ا اال فا ا ا ا ااي سا ا ا ا ااعي نحا ا ا ا ااو فا ا ا ا ااتح صا ا ا ا اافحة جديا ا ا ا اادة ما ا ا ا اان العالقا ا ا ا ااات اساسا ا ا ا ااها
ابا ا ا ااداء صا ا ا اافة الما ا ا ااداراة والعطا ا ا ااف واالك ا ا ا ارام تجا ا ا اااه سا ا ا ااكانها المظل ا ا ا اومين ما ا ا اان تلا ا ا ااك االحا ا ا ااداث
كم ا ا ا ااا تجس ا ا ا ااد لن ا ا ا ااا ذل ا ا ا ااك ف ا ا ا ااي مقول ا ا ا ااة مهم ا ا ا ااة نس ا ا ا اابت الا ا ا ا اى المل ا ا ا ااك ش ا ا ا ااروكين الث ا ا ا اااني وه ا ا ا ااو
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يتحا ا ا اادث فا ا ا ااي إحا ا ا اادى كتاباتا ا ا ااه ما ا ا ااا قا ا ا ااام با ا ا ااه تجا ا ا اااه سا ا ا ااكان ما ا ا اادن بابا ا ا اال ما ا ا اان قا ا ا ااول وفعا ا ا اال،

قائالً ما نصه:

" تعهدت برد اعتبار سكان سـﭙـار ونيبور وبابل وﭙورسـﭙا وقمت بتعويض كل خسائر رعاياهم
ووضعت نهاية لعبوديتهم وأشبعت رغبات سكان مدن الدير واور والوركاء واريدو وإلرسا.
Nimid-lagudaونيمد -الكودا kisikوكسك

"()47

فعبارات رد االعتبار واشباع الرغبات ال تنم في النص أعاله إال عن خلق كبير وصفة

دبلوماسية عالية لهذا الملك في احتواء سكان بالد بابل ومساعدتهم .ولم تتوقف جهود الملك
شروكين الثاني عند هذا الحد ،فثمة رسالة منه الى سكان تلك بالد (بابل) تفصح عن فعل المؤاساة
وهو يسعى إلى تشجيعهم وطمأنة هواجس خوفهم من خطر مرتقب مؤكد لهم أنه سيقترب منهم

ثانية معربا في الوقت ذاته عن حزنه بشأن مقتل اخوتهم قائالً لهم اآلتي:

" كلمة الملك الى رجال الدين والحشد والقادة وإلى مواطني بابل ،أنا بسالم وبالد آشور بسالم.

عسى أن يكون قلبكم سعيداً .ال تخافوا بشأن األخبار التي سمعتموها راقبوا المدينة وسيطروا

على الطرقات وأولوا العناية بأنفسكم انا االن سوف اقترب اليكم ثانية اآلن(:منذ) أن أخبرني
الحارس الشخصي ِ
نائد -اِي ُل هم مرتجفون من الخوف االله بيل ونابو يعلمان واإلله العظيم
نفسه يعلم حقاً ان ال خطيئة عليكم .عندما سمعت سابقاً بأن اخوتكم قتلوا لثالثة أيام ال أحد

دخل ثانية إلى حضرتي ،قلبي مكسور أنتم خائفون ثانية وكذلك مدينة كوالب اجعلوا ح ارستكم
قوية حتى أصل اليكم".

()48

كا ا ااذلك ال يفوتنا ا ااا ان ن ا ا ااذكر ابعا ا اااد حكما ا ااة ف ا ا ااي ذهنيا ا ااة الملا ا ااك اش ا ا ااور –با ا ااان-ابا ا اال ف ا ا ااي

التعاما اال ما ااع البا ااابليين بفطنا ااة عاليا ااة علا ااى أثااار الفتنا ااة والمحناااة الكبي ا ارة التاااي نشا اابت بيناااه وبا ااين

اخي ا ااه مل ا ااك باب ا اال ش ا اامش-ش ا اام-اوك ا اان ومح ا اااوالت االخي ا اار ف ا ااي تأني ا ااب س ا ااكانه وتعبئ ا ااتهم للقت ا ااال
ضا ااد التبعيا ااة االشا ااورية با اادفع ما اان عا اايالم والقبائا اال الكلديا ااة ,،اذ تجسا اادت مظا اااهر الحكما ااة لا اادى

الملك االشوري في ثالثة محاور رئيسة يمكن ان نلتمسها في االتي:

 -1مساعيه في استعاب سكان بابل واستمالتهم الى جانبه عن طريق اكرامهم واإلحسان إليهم وذلك
إلبعادهم من الوقوع في شباك مخطط أخيه العاق وتجنب إراقة دماء األبرياء منهم في حالة وقوع

المواجهة الحقيقية معه مؤكداً ذلك في إحدى حولياته الملكية وهو يتحدث بم اررة عن تمرد اخيه

قائالً ما نصه:

"في ذلك الوقت اخي العاق شمش-شم-اوكن الذي قدمت له (العديد) من االحسان ونصبته ملكاً

على مدينة بابل وفعلت واعطيت له أي شيء تتطلبها الملوكية وحشدت الجنود والخيول والعربات

ووضعتها في يديه واعطيته المدن والحقول والبساتين والناس الذين يعيشون فيها بأعداد أكبر
مما أمر به األب الذي أنجبني .مع ذلك هو تناسي تلك األفضال التي قدمتها له وقصد مآثر
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الشر .بصوت عال كانت شفتاه تتكلم بكلمات الصداقة لكن قلبه كان يضمر مخطط اإلجرام .خدع
مواطني بابل الموالين لبالد آشور والتابعين لي ارسلهم أمامي إلى نينوى لالستفسار عن رفاهيتي.
انا اشور بأنيبال ،ملك بالد آشور الذي أقرت اآللهة العظيمة القدر الحسن لي خلقتني في

الصدق والعدالة دعوت هؤالء البابليون إلى وليمة سخية والبستهم الثياب متعددة األلوان وربطت
األساور الذهبية حول معاصمهم .وبينما كان هؤالء مواطني بابل باقون في بالد اشور ومنتظرين
ق ارراتي ،كان اخي العاق شمش-شم-اوكن قد انتهك معاهدتي وحرض سكان بالد أكد وكلديا

وارام وبالد البحر من مدينة اقبا  Aqabaإلى مدينة  Bab-salimētiالتابعين لي لتمرد ضدي..

هو (شمش – شم-اوكن) اوصد(غلق) بوابات مدن سبار وبابل وبورسبا وبذلك قطع روابط األخوة
بيننا ووضع مقاتليه على أسوار تلك المدن وأخذوا على عاتقهم شن الحرب ضدي وانسحب من

تنفيذ قرابين أمام اآللهة بيل (مردوك) وابن اإلله بيل (نابو)"

()49

كما لم تقتصر مساعي الملك اشور –بان-ابل واحسانه على من جاءه إلى نينوى قاصداً

مجاملته واالستفسار عن رفاهيته وحسب إنما تعدى كرمه وصدق نواياه إلى اولئك الذين تأمروا

ضده أيضا وتم القبض عليهم في أول منازلة في تلك المحنة مؤكداً ذلك في رسالة مصارحة وحوار
بناء مخاطباً البابليين بالقول:

" أنا سمعت بتلك الكلمات التي لفقها أخي العاق وتكلم بها اليكم وصدقتموه .أقسم بآلهتي آشور
ومردوك أنا لم أعلم شيء ولم أقل الكالم الذي تكلم به اليكم ،وال أحد اعطاني هكذا نصيحة .كل

تلك هي أكاذيب وكلمات تافهة ابتدعها وتكلم بها ألغراضه الخاصة .تتطلعوا اليه اآلن بعد تمرده،
عندما ألبست كل البابليين الذين تم القبض عليهم في أول منازلة وأ ِ
ُخذوا إلى حضرتي ،الثياب

األرجوانية وربطت (اساور من الفضة بوزن) مانا عند رسخ كل واحد مع الكلمات األتية "تناولتم
الخبز والماء " أرسلتهم إلى مدينة بابل ،دونت ذلك على اللوح الكتابي ووضعته في أيديهم وقلت

لهم" أعطوا ذلك إلى البابليين واخبروهم بهذا الكالم " هذا األخ العاق أبعدكم عن مرضعتكم ،لكنه

ذاهب إلى وقت عصيب

"()50

وفي رسالة أخرى نلتمس فيها ابعاد الحكمة والبصيرة في شخصيته في صور المصداقية

والصفح واالحسان وهو يحاور سكان بابل ساعياً في فتح صفحة جديدة من العالقات وتجاوز آثام

الماضي وتقصيراته مؤكداً لهم بالقول:

"كلمة الملك إلى البابليين ،أنا بسالم .عسى أن تكونوا سعداء ،كلمات الريح التي تكلم بها إليكم

أخي العاق اليكم وصدقتموه .أنا لم اسمع بها ،هي مجرد ريح ال تصدقوه .اقسم بآلهتي آشور

ومردوك أنا لم أفكر قط في قلبي ولم أقل بفمي أي أفكار مقيتة كتلك التي تكلم بها ضدي .ليس
هناك شيء فقط مخطط ابتدعه لكي يجعل اسم البابليين الذين أحبهم ممقوت معه .لكن سوف

لن أصغي الى لذلك .اخوتكم وامتيازاتكم التي ثبتها مع اآلشوريين سوف تبقى فاعلة في
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المستقبل .أنتم قريبون من قلبي .وتتبادلون الرسائل ال تصغوا لكلماته التافهة وال تفسدوا سمعة
اسمكم الجيدة أمامي وأمام العالم ككل وال تجعلوا أنفسكم جديرين باللوم أمام االله .اني اعلم

المسألة التي تفكرون فيها بقلوبكم ( قائلين ) " نحن اآلن ارتكبنا العداء ضده وسيكون العبء

علينا " -لن يكون هناك عبء وليس هناك شيء وعلى الرغم من أن وقوفكم الى جانب خصمي
يشبه وضع العبء عليكم وانتهاككم المعاهدة امر يجب تسويته امام اإلله إال اني اكتب اليكم ,

إذا انتم ال ترغبون في تلويث انفسكم معه في هذه المسائل دعوني اذن وعلى نحو سريع آر

اجابة عن رسالتي "

()51

وكما يظهر لنا من تحليل مضمون الرسالتين أعاله أن حكمة الملك االشوري وكياسه السليمة

في استمالة سكان بالد بابل إلى جانبه في تلك المحنة لم تقتصر في كرمه وصدق كالمه ومصارحته
وحسب إنما تعمد أيضا إلى مخاطبة قلوبهم ومشاعرهم الدينية عن طريق تعمده في ذكر إلههم

القومي مردوك والقسم به وجعله رديفاً إللهه القومي آشور في أكثر من موضع في هذه الرسالة
ورسائل أخرى ،منها رسالة مخاطباً إياهم بالقول:

"إلى البابليين ،الرجال الذين تحت حمايتي :هكذا يقول اشور بأنيبال ملك بالد آشور ،الشخص

الذي يخشى اإلله مردوك .قصري وبالدي بسالم ،عسى أن يكون كبيركم وصغيركم بسالم .وعسى

أن تكونوا سعداء من هذا اليوم .اسمعوا قوة اإلله مردوك xxوشاهدوا بطولته المهيبة xxقدسوا

الوهيته العظيمة xxxعسى األول الذي يرى ويروي وعسى األخير أن يسمع كيف xxxمنذ
طفولتي حتى صباي كنت أثق بالسيدة (اآللهة) …. Zarpanituاآللهة العظيمة اهدتني الصدق
والعدالة وأقرت قدر طيب لي xxxفي عهدي الرخاء وفي سنواتي الوفرة .ملوكيتي جيدة مثل

الزيت المنقى للسكان "(.)52

ويظهر من استقراء األحدث أن حكمة الملك آشور –بان-ابل في التعامل مع البابليين قد

آتت أكلها في استرجاعهم مرة ثانية إلى احضان المملكة اآلشورية مؤكداً ذلك على لسانهم في أحد
بنود معاهدتهم مع هذا الملك قائلين اآلتي:

" جرائمنا التي ارتكبناها ضد سيدنا آشور بأنيبال ،ملك بالد آشور بسبب شمش-شم-اوكن قد

تم التجاوز عنها من قبل سيدنا آشور بأنيبال ،ملك بالد آشور xxxإذا اي تابع عائد إلى

شمش-شم-اوكن أو من بالد أخرى أتى إلينا أو xxجلب لنا لم يستساغ من قبل سيدنا اشور
بأنيبال ،ملك بالد آشور فسوف تلقى القبض عليه ونرسله إلى سيدنا الملك .سوف نحب آشور

بالنيبال ،ملك بالد آشور ونكره عدوه .من هذا اليوم وبقدر ما سنعيش سيكون اشور بأنيبال

ملك بالد آشور ملكنا وسيدنا وسوف لن ننصب أو عن ملك آخر أو سيد آخر علينا

"()53

 -2احتضان اتباعه المخلصين أمثال سكان مدن اور ونيبور وإلرسا بعد ما أبدوه من شجاعة
وتضحيات في القتال معه ضد اخيه سواء في:
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أ-التشجيع ومنح المكافأة المالية

كما يتضح لنا هذا االمر في رسالة منه مخاطبا حاكم نيبور وسكانها موضحا لهم فضل

الهته وحكمتها في قهرهم بالد بابل والسعي نحو انهاء حياة أخيه مؤكدا لهم في الوقت ذاته ضرورة
مراقبته بشدة مشجعا إياهم بمكافأة من يأتي به اسي ار او حتى قتيال ،بوزنه ذ با كما فعل ذلك جده
سابقا قائال ما نصه:

"كلمة الملك الى(Illil-baniحاكم نيبور) والى النيبوريين الكبار والصغار والى أي شخص من

اتباعي انا بسالم عسى ان تكونوا سعداء انتم تعلمون انه وعن طريق السيف الحديدي العائد
الى اشور والهتي جعلتم تلك البالد تلتهم بأكملها بالنار وبذلك فان تلك البالد تقهقرت وخضعت

وادارت وجهها ثانية تجاهي والحياة أصبحت االن ضيقة له(أخيه) كل العمل الذي انجزتموه منذ
تلك األيام شوهد االنxxxxانه الوقت لكم كي تضعوه تحت المراقبة واال فانه سيهرب انتم

ستمسكون كل طرقه ومثل المناجل التي وضعتموها عند منافذ المزاريب من اجل تصفية الشظايا

والقش والنفاية سوف تقمون بتصفية وفحص كل الطرقات .ربما سيغير مالمحه بشكل مخادع
ال تدعوا أي شخص يمر من دون ان تستجوبه حتى إذا عبر بوجه مشوه .من الذي يرفع يديه
عنه فسوف امحو ذريته لكن إذا أحد منكم اخذه اسي ار وجلبه الى حضرتي حتى إذا استوجب

عليه قتله فمثلما فعل جدي بخصوص šuzubuحيث وضع  Adad-rakkaعلى الميزان ووزنه
والقى عليه بوزنه فضة وبذلك ان االن سوف اضع أي شخص يأخذه اسي ار حتى لو قتله واوزنه
واعطيه بوزنه ذهبا االن انا اكتب اليكم كتحذير على اعتبار ان حياته اصبحت ضيقة ويسعى

للبحث عن طريق للخروج والهروب"

()54

ب -ابداء العطف والتقدير:

كما جاءنا ذلك في احدى رسائله الى السكان مدينة نيبور ايضا مؤكداً لهم انهم على القدر

ذاته من العطف MUN=ṭābtuمعرباً لهم في الوقت نفسه عن اسفه لعدم تمكنه من مقابلة جميع
كبار هذه مدينة والبالغ عددهم  14رجالً الذين أتوا لزيارته مبيناً لهم بالقسم عدم معرفته عن عدد

الرجال الذين قدموا لزيارته موضحاً أن التقصير في هذا الموقف يعود لمدراءهم وحاكم مدينتهم

 šandabakkuوالى الموظف المدعو عشتار  -بان Issar-baniفضال عن مراقب القصر
الذي لم يسمح للجميع بالدخول الى حضرته على حد قوله:

" كلمة الملك الى النيبوريين ،أنا بسالم ،عسى أن يكون قلبكم سعيداً .بخصوص

HannanaوRimtuو Aya-ila´iمن قبيلة  Ru´uanالذين كتبتم بشأنهم ،خي اًر فعلتم بالقبض
عليهم .اآلن ال تهملوا في وضعهم تحت الحراسة .وبخصوص ما كتبتم لي قائلين " نحن 14

رجل من كبار السن اتينا لزيارة الملك ،نصفنا دخل الى حضرة الملك لكن نصفنا األخر (لم يدخل)

رفضوا"– في الموضع األول الخطأ يعود الى عشتار -باني والى šandabakkuوالى هؤالء
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الحكام وفي الموضع الثاني فأن (الخطأ) يعود الى مراقب القصر الذي لم يدعكم تدخلوا الى

حضرتي .أقسم بآشور وآلهتي أنا لم اعلم أن نصفكم دخل الى حضرتي والنصف اآلخر لم يخل.

(كيف) لي أن اعرف من هذا أو ذاك .أنا على القدر ذاته من العطف تجاهكم جميعاً"

()55

ج -المداراة :

مثلت صفة المداراة التي ابداها الملك اشور-بان-أبل في احتضان قبيلة

كامبولي Gambuliaاآلرامية وتكريم احد زعمائها المدعو  Rimutuبعد ان هجر اتباعها مدينة

 sallatوقصدوا الحصن العائد الى مدينة  Lihbuquفي االنضمام الى المملكة االشورية والتبعية
مظهر اخ ار من مظاهر الحكمة في سلوك هذا الملك اذ يقول في رسالة
ا
لملكها في حربه ضد أخيه،
مجيبا اتباع هذه القبيلة باالتي:

"كلمة الملك الى الكامبوليين ,صغي ار وكبي ار بخصوص ما قلتم االتي "بعد ان ادرنا وجوهنا تجاه
سيدنا الملك هجرنا من مدينة  sallatواستقرينا في الحصن العائد لمدينة -"Lihbuquاالله
نفسه فتح اذانكم لحياتكم وسمعتموه وقصدتم عبودية بيت اسيادكم وتشبثتم بقدمي .من هذا

اليوم سوف اصغي ألي شيء تقولوه وتفعلوه وسوف أعطيكم ما تطلبوه .وبخصوص Rimutu
الذي قلتم بشأنه دعه يأتي ويرى وجهي انا سوف البسه وأقدره وأشجعه واعينه عليكم

"()56

كذلك كانت حكمته حاضرة في طمأنة هواجس خوف احدى القبائل اآلرامية األخرى التي

تدعى  Ru,uمن الترحيل الى بالد عيالم من قبل بالد اشور بعد ان أبدت رغبتها ايضا في التبعية
للمملكة االشورية مؤكدا لهم بالقسم انه لن يرحلهم او يهجرهم الى بالد عيالم وانه سيضعهم في

المنطقة التي يرغبون بها وفي عهدة قائد قبيلة كامبولي Bel-iqišaكما يتضح لنا ذلك في رسالة
مجيبا فيها عن سؤول أحد االشخاص الذي ال يعرف اسمه قائال له االتي:

"xxxxxبخصوص  xxxxالعائدين الى قبيلة Ru,uالذي كتبت بخصوصهم قائال "نحن نرغب

بالتشبث بقدميك لكن نحن خائفون من ان يحصل ترحيل من بالد اشور وننفى الى بالد عيالم.

االن استنادا الى ما قلتم تعالوا امام  Bel-iqišaودعه يضعكم في المنطقة التي ترغبونها .ابقوا

هنا كاتباعي وحرسوا الحصون العائدة لقيبلة Ru,uمع  Bel-iqišaاقسم بإلهتي انا سوف لن
ارحلكم وال اهجركم الى بالد عيالم .انا اكتب اليكم ان ال تخافوا بشأن هذه المسالة"

()57

د -التقدير والعرفان بالجميل:

جسدت مواقف الملك اشور –بان-أبل في الشكر والثناء بعدا اخ ار يضاف الى ابعاد الحكمة

في شخصية هذا الملك المقتدر .فتقديره لجهود االخرين وتضحياتهم تنم عن شيمة روحه النبيلة
وتثمينه لقيمة اإلنسان وذاته ولعل هذا ما يمكن أن نلتمسه في رسالة منه الى حاكم مدينة الوركاء

نابو – اوشبشي Nabu-uŝabŝiمعب اًر فيها عن عظيم تقديره وعرفانه لمواقف هذا الحاكم ونضاله
من اجل الملك والحفاظ على مكتسبات المملكة اآلشورية ،مبيناً ذلك بالقول:
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" كلمة الملك الى بيل-اوشبشي  ، Nabû-ušabŝiأنا بسالم عسى أن يكون قلبك سعيداً .
منذ البداية حتى اآلن قدمت لي العديد من األفضال حصنتني وحرستني ولم ترتكب الخطيئة ضد
معاهدتي والقسم .أنت سقطت ومت بسبب كل الرسائل واألوامر التي ارسلتها لك .وبحق تلك

األشياء األخيرة التي فعلتها تفوقت بكل شيء وبالحقيقة ومن اجل الحفاظ على اسمي عزلت

نفسك والتزمت تمثيل اإلله آشور ومردوك وصنت حراستي ولم تتحالف مع عدوي ومنذ أن رجعت
من حضرتي شاهدت أن هؤالء البابليين والكلديين واآلراميين لم يكونوا مخلصين لكنهم كانوا

معادين  ,أنت ارسلت رسالة الى رجال قراك وجعلتهم يبرمون المعاهدة معي (قائليين) " سوف

لن نغير ولن نرتكب اثماً ضد معاهدة اشور بأنيبال سوف لن نقف الى جانب عدوه بقدر ما
سنعيش سوف نصون المعاهدة التي ابرمناها معه  XXXحليفه سيكون حليفنا وسنمضي معه
 " XXXمن هذه المواقف رأيت حبك الحقيقي واخالصك لي  .وباالستدراك أن تلك الحملة

العسكرية التي شرعت هي ألجل حياتك .من هذا اليوم بالذات هؤالء الذين ارتكبوا الخطيئة ضد

معاهدتي – عيناك سوف تشاهد كيف سيستدعي ويحاسب اإلله مرة بعد أخرى وعلى نحو خاطف
هؤالء الذين يعبثون بالمعاهدة وبخصوصك فأنك سوف تبقى تحت حماية اإلله آشور ومردوك

وتقدم المعلومات من داخل حصنهم .أنا اآلن أرسل لك موظف بالطي نابو – اريبا Nabû-
eribaورجلي الثالث نركال – شرو -اوصر

Nergal-ŝarru - uṣurو اكوال نو

Akkullanuكاهن اإلله آشور مع لوح معاهدتي .أنظم الى المعاهدة وثق بأن اتباعي سكان

البحر سوف يقضون الى جانب رجال قراك ودعهم يكونوا واثقين .ومن جانبي فأني سوف آر
حبك وعاطفتك أكثر وضوحاً واضاعف افضالي لك

"()58

كما أن حسن وفاء حاكم مدينة أور سين –تابن-اوصر sin-tabni-ușur

وإخالصه

للملك اشور-بان-أبل كان موضع تقدير ملكي كبير وحمايته من محاولة اإلساءة اليه وقتله من
قبل الحاكم السابق لتلك المدينة سين -شرو -اوصر sin- šarru-ușurوملك بالد عيالم

انمنكاش  ،Ummanigašمؤكدا ذلك على لسان الملك شخصيا في رسالة منه مخاطباً اياه مق ار
بحسن مواقفه واخالصه للمملكة والملك قائال االتي:

" كلمة الملك إلى سين – ِ
تابن-اوصر ،أنا بسالم ،عسى أن يكون قلبك سعيدا بخصوص سين

-شرو -اوصر الذي كتبت بشأنه ،لماذا هو يخبرني بأشياء خبيثة عنك وانا على أن اصغي

منكاش بخصوصك
لها؟ (بحكمة) اإلله شمش سوف استخلص نواياه الحقيقية .عندما افترى اُ َ
في حضرتي وارادوا قتلك هل أن اإلله اشور وآلهتي لم تمنحني المسوغ في قتل عبدي وأساس
منكاش أقاموا
ساللتي؟ أليس هذا ألنك من صميم قلبك مع بيت سيدك؟ عندما ذلك االعرج واُ َ

الحصار لقتلك هل اني لم أعلم انه بسبب وفائك  xxxوالرحمة بك؟ الم تحتمل عدو تلك السنوات
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والمجاعة بسبب بيت سيدك؟ ماذا يمكن ان يقولوا لي ضد العبد الذي يحب بيت اسياده وبذلك

يمكن ان اصدقهم؟ وبخصوص العمل الذي انجزته انت واخوتك اآلشوريون والذي كتبت بشأنه،

انه من الجيد إنك فعلت ذلك وصنت مراقبتي  xxxxوهذا اسمك وبالسمعة الجيدة امامي واالفضال

التي سأقدمها لك ستستمر حتى عهد احفادك

"()59

وفي رسالة اخرى منه مطمئنا هواجس خوفه من مخططات سين -ش ار -اوصر ضده مؤكدا

له بالقول:

"الى سين -تابن -اوصر .بخصوص سين -ش ار -اوصر الذي قلت بشأنه االتي "االن هو يبتكر
مخطط ويختلق االشياء المرعبة ضدي" ال تخف(منه) ما الذي يمكن ان يقوله ذلك الوغد ضدك؟

الم اعلم إنك مت وبقيت مستيقظا وصنت حراستي بمشقة من دون أي خطا منك لمصلحة بيت
اسيادك؟ ماذا يمكن ان يقول ضدك؟ وفي منتصفها لماذا على ان اصغي لها؟ ال تخف من عودته
حياتك معي .وفيما يتعلق بمجيئك والذي قلت "المدراء اعاقوني"( .هذه) السنة الثالثة التي وقفت

فيها وصنت حراستي وجعلت لنفسك اسما جيدا في حضرتي .االن في الوقت الذي يصبح فيه

البلد امنا يمكنك القدوم بعد ان جعلت حراستك ثابتة

"()60

 -3استراتيجيته الفاعلة في التعامل ووضع حد ألولئك الذين سعوا في اشعال تلك الفتنة وتحريض
أخيه الذ ي قضي حرقا في قصره بعد خسارته الحرب معه ،وال سيما عدو المملكة الماضي

والحاضر حفيد المتمرد الكلدي مردوك-ابال –ادينا الثاني وحاكم بالد البحر نابو-بيل-شوماتي .اذ

تمثلت حكمة الملك االشوري في التعامل مع هذا الخائن الذي هرب الى بالد عيالم بعد خسارته

الحرب في مواجهة الجيش االشوري في شقين

األول داخلي ،متجسدا في محاولته وحكمتنه في عزل ذلك الخائن وأفراده عن بقية سكان بالده

واستمالتهم إلى جانبه (الملك االشوري) وذلك في نأيهم عن جرائمه وتقديرهم وتعيين حاكمه العسكري

بيل -ابني  Bel-ibniلقيادتهم مبيناً ذلك في رسالة إلى سكان تلك البالد مخاطباً إياهم بالقول:
" كلمة الملك إلى سكان بالد البحر ،اتباعي الكبار والصغار ،أنا بسالم ،عسى أن يكون قلبكم
سعيداً .انظروا اآلن كيف اني اعتبرتكم باالعتبار الحسن ونايت بكم عن جريمة نابو –بيل-

شوماتي ،البغي العائد إلى مينانو )menānuشريكه العيالمي في الجرم) أنا اآلن ارسل إليكم

عبدي بيل _ابني الذي يعود إلى حاشيتي لتولي قيادتكم ،أما انتم فعملوا بالمقابل ما هو حسن
بخصوصي.

"()61

أما الشق الخارجي فقد تجسدت لنا حكمة الملك آشور –بان-أبل في التعامل مع بالد عيالم حيث

مالذ ذلك الخائن ،في مسارين ،تمثل األول في قطع أواصر العالقات الدبلوماسية والمساعدات

االشورية لسكانها ،بدليل ما يفهم من رسالة مصارحة مخاطباً وجهاء تلك البالد مجيبا اياهم بشأن

ما كان يجول في خواطرهم من تساؤالت عن أسباب معاملتهم بحدة من قبل بالد آشور موضحاً
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أن سبب ذلك معروف لديهم ويعود إلى مناصرتهم لا نابو -بيل -شوماتي وايوائه مع بقية رفاقه

المجرمين مبينا حقيقة ذلك الموضوع وإبعاده بالقول:

" كلمة الملك إلى كبار بالد عيالم .انا وكل بالد آشور بسالم .بخصوص استشارتكم السرية

قائلين" لماذا تعاملنا بالد آشور على هذا النحو؟" .أنتم تعرفون حقاً لماذا عوملتم بهذه الطريقة.

ولديكم التحدي في طرح هذا السؤال اآلن .انه بسبب نابو -بيل -شوماني ونابو–قاتي-صابت

بت
Nabu-qati-șabatوِك ِر ُ
Ummanigaŝليمسك قدماي وأرسلت معه جيشي عندما ذهبوا وقهروا تيومان Teumnan

kiribtuعوملتم بهذه الطريقة .عندما أتى إلى

هل وضعنا أيدينا على المعابد أو المدن أو على أي شيء؟ هل أخذنا غنائم الحرب؟ ألم نسكب

الزيت على الدم وأصبحنا أصدقاء؟ عندما ارسلت جيشي العام الماضي هل نحن نهبنا معابدكم
xxxxومدنكم؟ xxxلماذا اذن تم معاملتكم بهذه الطريقة؟ اقسم بأشور وبآلهتي انه وبسبب

نابو -بيل  -شوماتي ورفاقه المجرمين عوملتم بهذه الطريقة .بادئ ذي بدء لماذا اضطهد

بلدكم؟ هل هي مركز تجاري لألحجار الكريمة أو أي شيء يمكنني التفكير بها واقول دعني
اسيطر عليها واضمها إلى بالدي ،أو دعني اخذ الخيول والبغال منها واضيفها إلى قواتي ،أو

ربما أفكر انها مصدر الفضة للملوكية ،لكن ال شيء مثل هذا أو ذاك هناك ،لماذا إذن انا اضطهد

بالدكم؟ اآلن أنا أكتب إليكم أن ترسلوا لي نابو-بيل -شوماتي ورفاقه وأنا على الفور سوف

أرسل لكم آلهتكم وأقيم السالم .وعلى أية حال إذا اصررتم على عدم االمتثال ،اقسم باإلله آشور

وآلهتي وتحت رعاية اآللهة سوف اجعل لكم المستقبل أكثر فظاعة من الماضي "

()62

اومنا
أما المسار الثاني :فقد تمثل حكمته في مسايرة احد ملوك بالد عيالم المتغطرسين المدعو َّ

داسو Ummanaldasuإذ عمد الملك آشور –بان-ابل وأمام تعنت هذا الملك في حماية وإيواء
ذلك الهارب (نابو – بيل – شوماتي ) الى التعامل معه بنوع من الفطنة والبصيرة متمثال أوال في

انتهاج سياسة اللين والتحدث معه بصيغة األخوية ah-hu-ti-iaسعياً منه في استمالته واستدراجه

عاطفياً وبالتالي تسليمه ذلك الهارب موضحاً حقيقة هذا الموضوع في رسالة منه إلى ملك بالد

راشي Rāŝiالمدعو امباﭙاي  Ambappiوسكانها قائالً لهم ما نصه :

"منذ البداية قدمت االحسان الى بالد عيالم لكنهم لم يعيدوا لي افضالي ،لقد حميت الجئيهم من

الملوك الى النبالء واعطيتهم الخبز والماء واعدتهم الى بالدهم ،لكنهم اعاقوا الرسل الذين

ارسلتهم لتحيتهم وتجاهلوا في اعادة عبدي الذي ارتكب الخطيئة ضدي واعطوا اللوح الكتابي

العائد الى آلهتي الى يدي (ذلك) العبد العائد لي الذي ارتكب الخطيئة ضدي ،حموه  xxxووضعوه

في النعيم .اآلن عندما كتبت الى  Ummanaldasuمطالباً اياه بتسليم الرجل المجرم الذي

ارتكب الخطيئة ضدي ،كتب (الى) قائالً " إذا انت رجل تعال بسرعة الى برج المدينة "؟ اآلن
سوف اذهب بسرعة واتكلم (معه) بأخوية  .ah-hu-ti-iáإذا تاب بما قام به وتشبث بقدمي
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مرة أخرى  ....فسيكون ذلك شرف لي وامسكه بيدي كما كان من قبل ،وإذا لم يكن األمر كذلك

فسوف أفعل بقدر ما يمكنني إلهي آشور وبذلك سأكون ممتلئاً بالغضب "(.)63

غير أن هذا المسعى لم يجد نفعاً على ما يبدو في استرداد حاكم بالد البحر من حضن
الملك العيالمي  ,مما حدا بالملك اآلشوري الى اتباع سياسة اكثر شدة وذلك في ارسال رسالة
تهديد ووعيد الى اومنا داسو  ,كان الخوف في ابعادها كفيالً في انتحار نابو – بيل – شوماتي

على يد احد تابعه بعد سماعه دخول رسول الملك آشور –بان-ابل الى بالد عيالم قاصد الشر

بتلك البالد ,مؤكداً ذلك الملك اآلشوري في إحدى حولياته الملكية قائالً عن هذا الحدث المهم ما

نصه :

"وبخصوص نابو – بيل – شوماني  ,حفيد مردوك  -اﭙال  -ادينا ( الثاني )(0مردوك بلدان )

الذي ارتكب الخطيئة ضد معاهدتي ورمى نير سيادتي وجعل ملوك بالد عيالم موضع حصنه

ووثق بـ  Ummanigaŝو Tammarītuو  Indabibiو UmmanaldaSuالملوك الذين

مارسوا السلطة على بالد عيالم  .ارسلت رسولي إلى  Ummanaldaŝuمع رسالة ممتلئة
بالغضب بشأن تسليم ذلك الهارب نابو _ بيل _ شوماني  .سمع نابو _ بيل _ شوماتي ,حفيد

مردوك  -اﭙـال  -ادينا بخصوص تقدم رسولي ودخوله إلى بالد عيالم فأصبح قلبه قلقا ومتضايق

وباتت حياته بالنسبة له ال قيمة لها وتمنى أن يموت  .تكلم مع تابعه قائالً " اصرعني بالسيف
" فأخذ أحدهما يطارد األخر بواسطة خناجرهم الحديدية .فأصاب الرعب ( Ummanaldaŝuمن
ذلك الموقف) فحفظ جثة نابو – بيل – شوماتي في الملح واعطاها إلى رسولي مع رأس تابعه

الذي صرعه بالسيف وارسله (رسولي) أمامي".

()64

وكان من نتائج المترتبة من التحرك المهم والحازم من قبل الملك االشوري سعي الملك

العيالمي نحو التقرب من جديد الى الملك االشوري عن طريق فتح عالقات دبلوماسية جديدة معه

بعدما أدرك يقينا حقيقة التهديد االشوري الخطير على واقع بالده ومصير عرشه مسوغا ألشور –

بان-ابل في رسالة منه ان سبب وجود هذا الحاكم في بالده انما يعود الى االثم الذي ارتكبه سكان
مدينة( Martenالعيالمية الحدودية) بجلبه (نابو-بيل -شوماتي) عبر النهر الى بالد عيالم وقيامه
بالتحريض على القتال بين عيالم واشور مؤكدا ذلك بالقول

"لوح اومنا داسو ,ملك بالد عيالم الى اشور بأنيبال  ,ملك بالد اشور عسى السالم الى اخي

.منذ البداية المارتنيون(سكان مدينة  )Martenارتكبوا الخطيئة ضدك .جلبوا نابو-بيل-
شوماتي عبر النهر وحرضوا على القتال بين بالد اشور وعيالم .وانت كتبت قائال "أرسل نابو-

بيل -شوماتي هنا" وانا ألقيت القبض على نابو-بيل-شوماتي وارسلته لك .المارتنيون الذين

جلبوا نابو-بيل-شوماتي الى بالد عيالم في اول موضع تمردوا ضدي .وبالتأكيد فان سكاني

الذين يعيشون على خط الماء ذهبوا وذبحوهم في مدينة الخيروا "Lahiru
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ختاما يتضح لنا مما تقدم ذكره ان للحكمة في منظورها الملكي االشوري معانيها ومدلوالتها

في االقوال واالفعال .فلم يقتصر معانها اللغوي على حدود التدين والتفقه في أدراك مآثر االلهة

وخشيتها كما اتضح لنا ذلك في طبيعة الخطابات الملكية ذات البعد الديني ,بل كانت لها أسس

مقومات أخرى انعكست في منهاج سلوكياتهم اليومية فهي كانت تمثل أيضا العلم والحلم والعدل

والفطنة ,فهؤالء الملوك وبوصفهم ممثلين عن االلهة والنائبين عنها في إدارة شؤون رعاياهم وجدوا

أنفسهم امام مهمة دينية مقدسة تمثلت في التأسي بصفات االلهة والسعي نحو تحقيق أهدافها
السامية داخل المملكة وخارجها فالعلم واالدراك وفن السياسة الحاذقة التي تمتع بها هؤالء الملوك

في إدارة مملكة ضمت تحت لوائها شعوب واقوام من ثقافات وانتماءات مختلفة لم تكن تنطوي اال

على حكمة عالية وبصيرة في تقدير االحداث والحكم عليها.
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